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***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

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

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

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles 
käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0380),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 91, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0186/2012),

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

– võttes arvesse Prantsusmaa Senati, Madalmaade Parlamendi Teise Koja, Madalmaade 
Parlamendi Esimese Koja, Rootsi Riksdagi ja Küprose Esindajatekoja subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud 
põhjendatud arvamusi, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse 
põhimõttele,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. detsembri 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjoni ja siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

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

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

                                               
1 ELT C ... / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1
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. Ka 
peaksid liikmesriigid otsustama, kas 
reguleerida muud liiki erisõidukite 
tehnoülevaatust.

Or. en

Selgitus

On seotud muudatusettepanekutega 15, 16 ja 17.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Liidu piires vaba liikumise 
põhimõtte ladusamaks kohaldamiseks 
tuleks liikmesriikidel sõiduki 
ümberregistreerimise juhtudel tunnustada 
vastastikku selle liikmesriigi väljastatud 
tehnoülevaatuse kontrollkaarti, kus 
toimus esmane registreerimine. 

Or. en

Selgitus

Esimese sammuna korralise tehnoülevaatuse siseturu väljaarendamise suunas tehakse 
ettepanek, et piiriülese ümberregistreerimise juhtudel tunnustaksid liikmesriigid vastastikku 
tehnoülevaatuse kontrollkaarti. Käesolev muudatusettepanek on seotud 
muudatusettepanekuga 26.
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Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Kui leiab tõendamist, et 
tehnoülevaatus on juba piisaval määral 
ühtlustatud, tuleks sätestada 
tehnoülevaatuse kontrollkaartide täielik 
vastastikune tunnustamine kogu liidus.

Or. en

Selgitus

Tuleks uurida võimalusi, kuidas arendada edasi korralise tehnoülevaatuse siseturgu, kus ühes 
liikmesriigis registreeritud sõiduki omanik võib teha tehnoülevaatuse teises liikmesriigis. See 
võimaldaks vältida rahvusvahelises transpordis kasutatavate sõidukite tarbetut reisi tagasi 
liikmesriiki, kus sõiduk on registreeritud.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Sõidukite ja eriti nende elektrooniliste 
ohutusseadiste kontrollimisel on oluline, et 
oleks juurdepääs iga sõiduki tehnilisele 
spetsifikatsioonile. Seepärast peaks 
sõidukitootja esitama kõik 
vastavustunnistusega hõlmatud andmed ja 
ka võimaldama juurdepääsu andmetele, 
mida on vaja ohutust ja keskkonda 
mõjutavate süsteemide toimivuse 
kontrollimiseks. Andmed peaksid 
sisaldama üksikasju, mis võimaldaksid 
kontrollida sõiduki ohutust mõjutavate 
süsteemide toimivust selliselt, et neid 
saaks korralise tehnoülevaatuse käigus 
testida ja prognoosida, kas sõiduk läbib 
ülevaatuse või mitte. 

Or. en
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Muudatusettepanek 5
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. 
Sõidukite tootmise, müügi, rentimise, 
hoolduse või parandamisega seotud 
ettevõtjad peaksid hoidma mis tahes 
sellise tegevuse lahus tehnoülevaatuse 
korraldust, personali ja rahalisi 
vahendeid puudutavatest küsimustest.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) Ülevaatussagedust tuleks kohandada 
vastavalt sõiduki tüübile. Sõidukitel 
ilmnevad tehnilised puudused suure 
tõenäosusega teatavas vanuses. 

Or. en

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Liidu tasandil tuleks kehtestada 
ühised ranged tehnoülevaatuse 
miinimumstandardid ning lubada 
nõutavatest rangemaid tehnoülevaatuse 
standardeid kohaldavatel liikmesriikidel 
need kehtima jätta ja kohandada neid 
vajaduse korral tehnika arenguga.

Or. en

Selgitus

Määrusega sätestatakse tehniliste standardite miinimum. Liikmesriigid võivad jätta kehtima 
või kehtestada rangemad standardid.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
sõidukite korralise tehnoülevaatuse kord.

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

Or. en

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– vähemalt neljarattalised sõidukid, mida 
kasutatakse reisijate veoks ja millel on 
lisaks juhiistmele kuni kaheksa istekohta
(M1-kategooria sõiduk);

– peamiselt reisijate ja nende pagasi veoks 
projekteeritud ja valmistatud 
mootorsõidukid, millel on lisaks 
juhiistmele kuni kaheksa istekohta (M1-
kategooria sõiduk);
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Or. en

Selgitus

Terminoloogiat on kohandatud kooskõlas direktiivi 2007/46/EÜ läbivaatamisega.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mootorsõidukid, mida kasutatakse 
reisijate veoks ja millel on lisaks 
juhiistmele üle kaheksa istekoha (M2- ja 
M3-kategooria sõidukid);

– peamiselt reisijate ja nende pagasi veoks 
projekteeritud ja valmistatud
mootorsõidukid, millel on lisaks 
juhiistmele üle kaheksa istekoha (M2- ja 
M3-kategooria sõidukid);

Or. en

Selgitus

Terminoloogiat on kohandatud kooskõlas direktiivi 2007/46/EÜ läbivaatamisega.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– vähemalt neljarattalised sõidukid, mida 
kasutatakse kaupade maateeveoks ja mille
registrimass ei ületa 3 500 kg (N1-
kategooria sõidukid);

– peamiselt kaupade veoks projekteeritud 
ja valmistatud mootorsõidukid, mille
täismass on kuni 3,5 tonni (N1-kategooria 
sõidukid);

Or. en

Selgitus

Terminoloogiat on kohandatud kooskõlas direktiivi 2007/46/EÜ läbivaatamisega.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kaubaveoks kasutatavad sõidukid, mille
registrimass ületab 3 500 kg (N2- ja N3-
kategooria sõidukid);

– peamiselt kaupade veoks projekteeritud 
ja valmistatud mootorsõidukid, mille
täismass on üle 3,5 tonni (N2- ja N3-
kategooria sõidukid);

Or. en

Selgitus

Terminoloogiat on kohandatud kooskõlas direktiivi 2007/46/EÜ läbivaatamisega.

Muudatusettepanek 13
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);

– kaupade või reisijate veoks (sh reisijate 
majutamiseks) projekteeritud ja 
valmistatud haagised, mille täismass on 
kuni 3,5 tonni (O1- ja O2-kategooria 
sõidukid);

Or. en

Selgitus

Terminoloogiat on kohandatud kooskõlas direktiivi 2007/46/EÜ läbivaatamisega.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– haagised ja poolhaagised, mille
registrimass ületab 3 500 kg (O3- ja O4-
kategooria sõidukid);

– kaupade või reisijate veoks (sh reisijate 
majutamiseks) projekteeritud ja 
valmistatud haagised, mille täismass on 
üle 3,5 tonni (O3- ja O4-kategooria 
sõidukid);

Or. en
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Selgitus

Terminoloogiat on kohandatud kooskõlas direktiivi 2007/46/EÜ läbivaatamisega.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(7) „ajaloolise väärtusega sõiduk” –
sõiduk, mida selle registreerinud 
liikmesriik või sama liikmesriigi 
nimetatud lube andev asutus loeb 
ajalooliseks ja mis vastab kõigile 
järgmistele tingimustele:

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele tuleks anda rohkem otsustusõigust sõiduki ajaloolise väärtuse määratlemisel.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – 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 ja kere) 
tehnilisi näitajaid ei ole oluliselt muudetud;

Or. en

Selgitus

Paljusid ajaloolisi sõidukeid on nende olemasolu jooksul muudetud. Seega võivad üksnes 
olulised muudatused olla põhjuseks, miks sõidukit ei saa lugeda ajaloolise väärtusega 
sõidukiks. 

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 7 – taane 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– selle välimust ei ole muudetud; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Soovitatud tingimus oleks liiga piirav, sest välimuse muutumine ajalooliste sõidukite ja eriti 
nende vanemate esindajate elukaare jooksul on üsna tavaline.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – 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” – ülevaatus 
veendumaks, et sõiduk on avalikel teedel 
liiklemiseks ohutu ning vastab nõutud
keskkonnanäitajatele;

Or. en

Selgitus

Määratlust tuleks selgamaks muuta ja kohandada korralise tehnoülevaatuse eesmärgiga, mis 
on ohutust ja keskkonda mõjutavate süsteemide nõuetekohase toimivuse kontrollimine.
Tüübikinnitus peaks olema üksnes ajaline viide, et mõista, millised on sõidukiga seotud 
ohutus- ja keskkonnanõudeid. Nõuded ei tohiks käia üksikute osade või komponentide kohta.

Muudatusettepanek 19
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 

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

esitatud I lisas. Tehnoülevaatusvahendite 
tootjate jaoks sisaldab see teave andmeid, 
mida on vaja selleks, et 
ülevaatusvahendite abil oleks võimalik 
hinnata sõiduki elektroonilise 
juhtsüsteemi toimivust. Komisjon võtab 
vastu üksikasjalikud eeskirjad I lisas 
esitatud tehnilisele teabele juurdepääsu 
korra kohta kooskõlas artikli 16 lõikes 2 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Oluline on, et tehnoülevaatusvahendite tootjatel oleks juurdepääs andmetele, mida neil on 
vaja nõuetekohaselt toimivate vahendite väljatöötamiseks.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Mootorrataste puhul tuleks ülevaatuse sagedust hinnata ka mootorrattaomanike rahalise ja 
halduskoormuse seisukohast. Et saavutada suurem liiklusohutus, tuleb leida tasakaal 
ülevaatuste sageduse ja kodanikele tekkiva lisakoormuse vahel. Vältida tuleks tarbetut ja 
asjakohatut koormust mootorrattaomanike jaoks. Ülevaatuse sageduse nn 4+2+2-valem oleks 
selles seoses proportsionaalsem. 

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

aastat pärast sõiduki esmast registreerimist
ja seejärel iga kahe aasta järel;

Or. en

Selgitus

Nende sõidukikategooriate ülevaatuse nn 4+2+2 sagedus vastab seatud eesmärkidele.

Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– muud sõidukikategooriad: sõiduki 
registreerinud liikmesriigi määratud 
sagedusega.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks lubada kehtestada ülevaatuse sagedus selliste sõidukikategooriate 
puhul, mida ei reguleerita Artikli 5 muude sätetega.

Muudatusettepanek 23
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

Selgitus

Soovitatud muudatusega võib kaasneda läbisõidumõõdiku näidu manipuleerimise oht. 
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Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kui sõiduki registreerimistunnistuse 
omanik muutub.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sõidukiomanikel peab ümberregistreerimise korral olema võimalus tugineda tehnoülevaatuse 
kehtivatele tulemustele. Ümberregistreerimise piiriülesuse aspekti reguleeritakse 
muudatusettepanekuga 26.

Muudatusettepanek 25
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 ettenähtud 
meetodite alusel. Ülevaatuse käigus 
võidakse kontrollida ka seda, kas sõiduki 
vastavad osad ja komponendid on 
vastavuses ohutus- ja 
keskkonnanõuetega, mis kehtisid 
tüübikinnituse andmise ajal või ka 
järelpaigalduse ajal, kui see on 
asjakohane. 

Or. en

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tehnoülevaatuse kontrollkaarti 
tunnustavad ühest liikmesriigist teise 
viidava sõiduki ümberregistreerimisel 
vastastikku kõik liikmesriigid tingimusel, 
et kontrollkaart on ümberregistreeriva 
liikmesriigi ülevaatuse sageduse 
seisukohast kehtiv. 

Or. en

Selgitus

Tehnoülevaatuse kontrollkaardi vastastikune tunnustamine piiriülese ümberregistreerimise 
juhtudel on oluline samm korralise tehnoülevaatuse toimiva siseturu suunas. Muudatus võtab 
arvesse Euroopa Kohtu hiljutist lahendit C-150/11. 

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Tehnoülevaatuse teevad inspektorid, kes 
vastavad VI lisa kohastele pädevuse ja 
koolituse miinimumnõuetele. Liikmesriigid 
võivad lisada pädevuse ja koolitusega 
seotud täiendavaid nõudeid. 

Or. en

Selgitus

VI lisas sätestatud nõuded pädevusele ja koolitusele on miinimumnõuded ning liikmesriikidel 
on õigus neid täiendada.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Inspektorite sõltumatuse suurendamiseks tuleb tagada, et sama isik ei osaleks nii sõiduki 
ülevaatuse eelsel remontimisel ja hooldamisel kui ka selle tehnilisel ülevaatamisel.

Muudatusettepanek 29
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, 
tehnoülevaatusvahendite tootjate ja 
sõidukitootjate vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – 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 vajaduse korral üksnes 
sõidukikategooriate tähiseid artikli 2
lõikes 1 ja artikli 5 lõigetes 1 ja 2, juhul 
kui muudetakse sõidukikategooriaid
tulenevalt artikli 2 lõikes 1 osutatud
tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide 
muudatustest, muutmata samal ajal 
ülevaatuste ulatust ja sagedust;

Or. en

Selgitus

Teksti on selgemaks muudetud, et tagada sõidukikategooriates tehtava mis tahes muudatuse 
sidumine tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide muutmisega. See annaks komisjonile 
paindlikkuse, mida on vaja sõidukikategooriate tüübikinnituse puhul tehtavate muudatuste 
kooskõlla viimiseks korralist tehnoülevaatust käsitlevate õigusaktidega, kehtestades samal 
ajal delegeerimisele selged piirid.

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ajakohastada lisasid tehnika arengust 
tulenevalt või selleks, et võtta arvesse 
rahvusvaheliste või liidu õigusaktide 
muudatusi.

– ajakohastada järgmiste lisade 
mitteolemuslikud osad:

Or. en

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– II lisa punkti 3 meetodeid ja 
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tehnoülevaatuse mitteläbimise põhjuseid 
käsitlevad osad ning V lisa juhul, kui 
lisandub tõhusamaid ja tulemuslikumaid 
ülevaatusmeetodeid;

Or. en

Selgitus

Muudatusega täpsustatakse volituste komisjonile delegeerimise piire. 

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – taane 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– 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. 

Or. en

Selgitus

Muudatusega täpsustatakse volituste komisjonile delegeerimise piire. 

Muudatusettepanek 35
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 volitused võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
viieks aastaks alates [käesoleva määruse 
jõustumise kuupäevast]. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuu jooksul enne 
viieaastase tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimine pikeneb vaikimisi samadeks 
ajavahemikeks, välja arvatud juhul, kui 
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Euroopa Parlament või nõukogu avaldab 
pikendamisele vastuseisu vähemalt kolm 
kuud enne iga ajavahemiku lõppu.

Or. en

Muudatusettepanek 36
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 puhul. Samuti 
analüüsitakse aruandes, kas 
tehnoülevaatuse ühtlustamise tase on 
piisav selleks, et ülevaatuse kontrollkaarte 
oleks võimalik vastastikku täiel määral 
tunnustada kogu liidus. Aruanne 
esitatakse pärast konsulteerimist artiklis 
16 osutatud komiteega. Aruandele 
lisatakse vajaduse korral seadusandlikud 
ettepanekud.

Or. en

Selgitus

Komisjon peaks olema kohustatud andma kaasseadusandjatele aru määruse rakendamise 
kohta. Aruandes tuleks muu hulgas analüüsida edasisi arenguvõimalusi korralise 
tehnoülevaatuse siseturu täieliku integreerimise suunas. 
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SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanek

I. Kehtivad ELi eeskirjad mootorsõidukite korralise tehnoülevaatuse kohta 
Direktiiviga 2009/40/EÜ on kehtestatud korrapärase sõidukite kontrollimise 
miinimumstandardid. Direktiivi kohaldatakse sõiduautode, busside ning raskeveokite ja nende 
haagiste suhtes, kuid mitte motorollerite ja mootorrataste suhtes. 

II. Tehnoülevaatust käsitlev uus ettepanek

Komisjon on esitanud uued tehnoülevaatuse eeskirjad, et suurendada veelgi liiklusohutust ja 
tagada kõrgel tasemel keskkonnakaitse. Ettepanek on kooskõlas valges raamatus „Euroopa 
ühtse transpordipiirkonna tegevuskava – Konkurentsivõimelise ja ressursitõhusa 
transpordisüsteemi suunas” sõnastatud eesmärkidega liiklusohutuse valdkonnas. 

Ettepanek põhineb ELi-üleste ühiste miinimumstandardite kehtestamisel sõidukite 
tehnoülevaatuse läbiviimiseks, mille puhul liikmesriikidele jäetakse vabadus võtta vajaduse 
korral kasutusele kõrgemad standardid.
Ettepaneku põhielemendid on järgmised:

1. ELi-ülene kohustuslik motorollerite ja mootorrataste ülevaatus. Tehnoülevaatuse 
kohustusega sõidukite loetellu lisatakse see kõrgeima riskiastmega liiklejaterühm. Üle 
hakatakse vaatama ka kerghaagiseid (alla 3,5 tonni). Praegu ELi-põhine süsteem neid 
sõidukikategooriaid ei hõlma. Nende tehnoülevaatuse kohustus on liikmesriikide otsustada.

2. Teatavate sõidukikategooriate korralise tehnoülevaatuse sageduse suurendamine. Praegu 
tuleb üle kuue aasta vanuseid sõiduautosid ja kaubikuid (kuni 3,5 tonni) kontrollida vähemalt 
kord kahe aasta jooksul. Ettepaneku kohaselt tuleks neid kuue aasta möödudes kontrollida 
vähemalt igal aastal. See tähendaks üleminekut praeguselt nn 4-2-2-valemilt 4-2-1-valemile. 
Sama 4-2-1-valemit soovitatakse ka motorollerite ja mootorrataste puhul. Sagedamini 
soovitatakse saata ülevaatusele ka suure läbisõiduga (160 000 km) sõiduautod ja kaubikud. 
Neid sõidukeid soovitatakse kontrollida pärast esimest ülevaatust igal aastal (4-1-1-valem, 
mitte praegune 4-2-2), kui esimese ülevaatuse ajaks (pärast nelja aastat) on nende läbisõit üle 
160 000 km. See viiks nende tehnoülevaatusenõuded kooskõlla muudele suure läbisõiduga 
sõidukitele nagu takso, kiirabi jt esitatavate nõuetega.

3. Inspektorite oskustele ja koolitusnõuetele soovitatakse kehtestada miinimumtase.
4. Sõidukite tehnoülevaatuse kvaliteeti saab parandada ühiste miinimumstandardite 
kehtestamisega puuduste ja tehnoülevaatusvahendite suhtes.
5. Läbisõidu võltsimist saab piirata läbisõidu näitude registreerimisega.

6. Elektrooniliste ohutusseadiste ülevaatus soovitatakse muuta kohustuslikuks.

Liikmesriikide parlamentide seisukohad: Prantsusmaa, Madalmaad, Rootsi ja Küpros esitasid 
ametliku vastulause põhjendusega, et ettepanekuga rikutakse ELi subsidiaarsuse põhimõtet.
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Raportööri seisukoht

Parlamendi arutelu käigus tuleks hoolikalt kaaluda, kas soovitatud meetmed on seatud 
eesmärkidega proportsionaalsed. Hinnata tuleb ettepaneku mõju kodanikele ja äritegevusele, 
et vältida tarbetut finants- ja halduskoormust. Tulemuseks peab olema tasakaal. 
Eelöeldu põhjal soovitaks raportöör järgmist:

1. Ülevaatuse sagedus ja sõidukite kategooriad: Raportöör toetab komisjoni ettepanekut 
hõlmata tehnoülevaatusega ka motorollerid ja mootorrattad kui kõrgema riskiga rühm 
liikluses. Kuid nende sõidukikategooriate puhul tundub olevat proportsionaalsem minna 
sageduselt 4-2-1 üle sagedusele 4-2-2. 4-2-2-valemi puhul oleks lähenemisviis sõiduautode ja 
kergsõidukite tehnoülevaatusele tasakaalustatud, kuna liiklusõnnetuste ja tehniliste puuduste 
seost käsitlevate erinevate uuringute tulemused on sagedasema kontrollimise mõju osas 
liiklusohutusele ebamäärased. Sellele vaatamata peaks komisjon selle küsimusega seotud 
edasist arengut jälgima ja hindama ning andma kaasseadusandjatele tagasisidet. 
Liikmesriikidel oleks lubatud ülevaatuste sagedust suurendada. Läbisõidu kriteerium võib 
tekitada kahtlusi seoses läbisõidumõõdiku näidu manipuleerimisohuga. Sellepärast 
soovitatakse see element ettepankust välja jätta.
2. Lisades esitatud tehnilisi nõudeid ja ülevaatusmeetodeid tuleks käsitada ELi 
miinimumstandarditena. Liikmesriikidel peaks olema lubatud säilitada või kehtestada 
kõrgemad standardid. See põhimõte on sätestatud ettepaneku artikli 6 lõikes 2. Raportöör 
soovitab nimetatud põhimõtet tugevdavaid muudatusi. Sama kehtib inspektorite 
kvalifikatsiooninõuete kohta, mis peaksid samuti olema miinimumtasemel.

3. Oluline on, et tehnoülevaatuse viiksid läbi hea ettevalmistusega, koolitatud ja sõltumatud 
inspektorid. Soovitatakse suurendada inspektorite sõltumatust ja hoida ära võimalikud huvide 
konfliktid. 

4. Ajaloolise väärtusega sõidukid: On tõdetud, et ajaloolised autod peaksid ELi õigusaktide 
reguleerimisalast välja jääma. Liikmesriikidel peaks olema rohkem otsustusõigust oma 
siseriiklike nõuete kehtestamisel selliste sõidukite määratlemiseks ja ülevaatamiseks. Kuigi 
ettepanek on hea alus edasisele arutelule, pidas raportöör ajaloolist huvi pakkuvate sõidukite 
määratlust üsna rangeks ja soovitas muuta seda paindlikumaks.

5. Sõidukite piiriülese ümberregistreerimisega seoses soovitati võtta arvesse hiljutist Euroopa 
Kohtu lahendit C-150/11.

6. Delegeeritud õigusaktid: Et õigusloome jõuaks tehnoloogia arengule järele, on vaja küll 
teataval määral paindlikkust, kuid komisjoni tekst on üsna mitmeti mõistetav. Seepärast 
soovitaks raportöör piiritleda täpsemalt volituste delegeerimine komisjonile. 


