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 ET 

ETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 

resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. märgib kahetsusega, et 2016. aastal sai Euroopa Liidus liiklusõnnetustes surma 25 500 ja 

raskelt vigastada 135 000 inimest; 

2. tunnistab, et tänu aastate jooksul kehtestatud sõidukite ohutust reguleerivatele 

õigusaktidele on ELis liiklusõnnetuste ja nendega seotud kulude vähendamisel edu 

saavutatud; rõhutab, et hukkunute arv on viimaste aastate jooksul ikkagi püsinud samal 

tasemel, ja on seisukohal, et tuleks teha lisapingutusi, et täita ELi eesmärk vähendada 

ajavahemikul 2010–2020 liiklussurmade arvu poole võrra; 

3. märgib, et sõidukite ohutuse parandamine on kasuks tulnud autoga reisijatele, kuid 

vähemkaitstud liiklejate osa surmasaanute hulgas suureneb; on seisukohal, et edaspidised 

meetmed peaksid keskenduma vähemkaitstud liiklejatele, nagu jalakäijad ja jalgratturid; 

4. märgib, et ELis on väga vaja liiklusohutust parandada, et vähendada liiklussurmade ja 

raskelt vigastatute arvu liidu teedel; seetõttu peab tervitatavaks ohutustehnoloogiate 

nimekirja, mille komisjon on avaldanud sooviga võtta see eeskirjade järgmise 

läbivaatamise teemade hulka; 

5. on arvamusel, et parematest ohutusnormidest ja seadmetest tulenevat kasu on võimalik 

teoks teha ainult juhul, kui praegusi ja tulevasi õigusnorme efektiivselt rakendatakse ja 

järgitakse; nõuab sellega seoses tugevamat Euroopa tasandi järelevalvet liidu 

tüübikinnitusasutuste ja tehniliste teenistuste üle; nõuab lisaks suuremat ja sõltumatumat 

turustamisjärgset järelevalvet liidu teedel liiklevate sõidukite üle, et tagada nende püsiv 

vastavus ohutusnõuetele; 

6. on seisukohal, et liiklusohutus eeldab ühtset ja integreeritud lähenemist, ning nõuab, et 

liiklusohutuse vajadusi võetaks arvesse kõigis olulistes poliitikavaldkondades, sealhulgas 

keskkonna- ja tarbijapoliitikas ning politsei- ja õiguskoostöös; 

7. rõhutab, et ühtne liiklusohutuspoliitika peab hõlmama kõiki tegureid, sh juhi käitumist, 

maanteede infrastruktuuri ja sõidukite turvafunktsioone; selleks on väga oluline, et 

kättesaadavad oleksid kvaliteetsed võrreldavad andmed, mida saab kasutada käitumise 

prognoosimiseks ja tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamiseks, austades samas kasutajate 

andmete puutumatust; 

8. on seisukohal, et liikmesriikides toimuvate tehnoülevaatuste käigus tuleks kontrollida, kas 

sõiduki turvafunktsioonid on täielikult töökorras; see peaks kehtima nii aktiivsete kui ka 

passiivsete turvafunktsioonide kohta; 

9. rõhutab, et kui tuvastatakse mittevastavusi, peaks Euroopa tarbijatel olema võimalik 

arvestada kiirete, asjakohaste ja kooskõlastatud parandusmeetmetega, sealhulgas vajaduse 

korral sõidukite tagasinõudmisega kogu liidus; on seisukohal, et ettevõtjad peaksid 

vastutama kõigi kahjude eest, mida sõidukiomanikud kannatavad sõidukite mittevastavuse 

või tagasinõudmise tagajärjel; 
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10. on seisukohal, et kõikide uute liidu ohutusnõuete puhul on väga oluline täielik kulude-

tulude analüüs komisjoni korraldatavate mõju eelhindamiste vormis, ning et erilist 

tähelepanu tuleks pöörata tööstusele tõenäoliselt tekkida võivate kulude ning inimeste elu 

säästmisest ja vigastute vältimisest tuleneva laiema ühiskondliku kasu hoolikale 

tasakaalustamisele; soovitab ühtlasi koordineerida ELi uute liiklusohutusnõuete 

rakendamise ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) tegevusega; soovitab, et 

Euroopa peaks ülemaailmselt juhtiva toimijana säilitama kõrged eesmärgid, et saavutada 

kõrgemad ülemaailmsed ohutusstandardid ja liiklusõnnetuste ohvrite arvu vähenemine; on 

seisukohal, et see eesmärk võib aidata ergutada innovatsiooni ja investeeringuid ELis, 

stimuleerida ELi tööstuse konkurentsivõimet ja aidata kaasa töökohtade loomisele; 

11. on arvamusel, et kõik ELi uued ohutusmeetmed peaksid olema proportsionaalsed väikeste 

ja eritellimusi täitvate tootjate ees seisvate projekteerimis- ja tootmisalaste probleemidega; 

12. väljendab rahulolu selle üle, et peaaegu kõiki Euroopa uute autode hindamisprogrammi 

(NCAP) tarbijakatseprogrammi alusel testitud sõidukeid on hinnatud viie tärniga ja 

enamik autotootjaid on edukalt täitnud uutele NCAPi nõuetele vastavuse nõude; märgib 

siiski, et kõiki Euroopas müüdavaid sõiduautomudelid ei ole NCAPi programmi alusel 

testitud ja mitte kõiki sama tüüpi autosid ei müüda ühesuguse spetsifikatsiooniga, see võib 

aga tarbijale segaseks jääda ja seetõttu tekitada sõiduki suhtes ootusi, mis ostetud mudeli 

tegeliku toimivusega võrreldes on põhjendamatud; tuletab meelde, kui oluline on seetõttu 

alusstandardina kohaldada kohustuslikke ohutusnõudeid, mis tagaksid kõigi vajalike 

ohutusvahendite olemasolu kogu Euroopa Liidus kasutusel ja müügil oleva sõidukipargi 

ulatuses; 

13. väljendab rahulolu selle üle, et turupõhised tehnoloogilised muutused on juba parandanud 

liidu liiklusohutust, ning soovitab jätkuvalt uurida võimalusi, mida digitaalne revolutsioon 

selles osas pakub, järgides andmekaitset ja eraelu puutumatust reguleerivaid liidu 

õigusakte; peab oluliseks jätkata andmete omandiõiguse põhimõtte uurimist; nõuab 

teadusuuringute jätkamist ja uute standardite väljatöötamist seoses mootorsõidukite 

autonoomse hädapidurdussüsteemi, sõiduraja hoidmise abisüsteemi ja tagurdamisel ohu 

tuvastamise tehnoloogiaga ning raskete kaubaveokite suure nähtavusega kabiini ja esiotsa 

pimenurga kaamerate ja jälgimisega; nõuab paremat ja tõhusamat andmete kogumist ning 

teabe ja andmete vahetamist kõigi sidusrühmade vahel seoses õnnetuste põhjuste 

uurimisega, kusjuures neid andmeid tuleb vabalt koguda ja vahetada edasise analüüsi 

tarbeks; on seisukohal, et EL saab järgnevatel aastatel toetada täiesti autonoomsete 

sõidukite väljaarendamist, mis tekitab autosektoris ja eelkõige liiklusohutuse osas 

revolutsioonilisi muutusi; 

14. kutsub komisjoni üles esitama tüübikinnituste menetluse nõuded, et parandada jalakäijate 

ja jalgratturite teadlikkust ja ohutust seoses suure pimealaga raskeveokitega; tuletab 

meelde nõudeid, mis on sätestatud mõõtmeid ja massi käsitlevas direktiivis 96/63/EÜ, 

mida muudeti direktiiviga 2015/719, ning nõuab komisjonile antud volituste 

läbivaatamist, et tagada nende eesmärgipärasus või ajakohastamine tulevastes 

õigusaktides, eesmärgiga tagada õiguskindlus selles valdkonnas meetmete võtmiseks; 

15. palub komisjonil kaaluda, et kõikidesse tulevastesse ettepanekutesse võetaks nõue, et 

kõigis sõidukites on kohustuslik rehvirõhu seiresüsteem, tulekustuti, haamer/aknaklaasi 

purustaja ja turvavöö lõikur; 
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16. peab õigeks ja oluliseks, et klassifitseerimisasutuse taotletud sätted oleksid kohustusliku 

iseloomuga, mis võib kaasa aidata ühtlasema kaitsetaseme saavutamisele; 

17. peab tervitatavaks ohutustehnoloogiate nimekirja, mille komisjon avaldas detsembris 

sooviga lisada see eeskirjade järgmise läbivaatamise teemade hulka; tunnistab, et 

juhiabisüsteemide tehnoloogialahenduste, näiteks automaatse hädapidurduse ja 

intelligentse kiirusekontrolli muutmine standardseteks funktsioonideks aitab samuti kaasa 

kõrgema automatiseerituse taseme saavutamisele Euroopas; nõuab selliste funktsioonide 

standardimist ja sõltumatut katsetamist, et teha ettevalmistusi isesõitvate sõidukite 

kasutuselevõtuks. 

18. on seisukohal, et EL ja selle teaduskeskused peaksid täitma tähtsat osa ka autonoomsete 

sõidukite väljatöötamisel, mis avaldab autotööstuse sektorile revolutsioonilist mõju, 

eelkõige liiklusohutuse seisukohast, kuna see säästaks igal aastal eeldatavalt tuhandeid 

elusid ja aitaks kaasa siseturu digitaliseerimisele. 

19. tunnistab lisaväärtust, mida annab vanemate sõidukite vajaduse korral moderniseerimine 

täiendavate turvafunktsioonidega, mis uuemates sõidukites on juba olemas; on seisukohal, 

et sõidukite moderniseerimise stiimulid, nagu maksuvähendused ja madalamad 

kindlustusmaksed, peaksid olema tõhus moodus sõidukite ohutuse parandamiseks 

Euroopas; 
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