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EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT,

vastu võetud esimesel lugemisel 19. mail 2022. aastal, 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2022/…, millega 

muudetakse määrust (EL) 2016/1628, et pikendada komisjoni õigust võtta vastu 

delegeeritud õigusakte

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt2

1 18. mai 2022. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
2 Euroopa Parlamendi 19. mai 2022. aasta seisukoht.
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ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/16281 on kehtestatud olulised 

sätted väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite gaasiliste 

saasteainete ja tahkete osakeste heite ja tüübikinnituse kohta ning sellega on antud 

komisjonile õigus näha delegeeritud õigusaktidega ette teatavad üksikasjalikud 

tehnilised kirjeldused. Sama määruse artikli 55 lõikega 2 nähti ette, et need volitused 

on komisjonile delegeeritud viie aasta pikkuseks piiratud ajavahemikuks. Kõnealune 

ajavahemik lõppes 6. oktoobril 2021. Osa kõnealuseid delegeeritud õigusakte on vaja 

ajakohastada vastavalt tehnika arengule ja teha muid muudatusi kooskõlas 

volitustega, sealhulgas seoses delegeeritud õigusaktiga, mis kehtestab kasutusaegset 

seiret käsitlevad nõuded väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatud 

sisepõlemismootorite kohta. Kooskõlas volitustega peaks ühtlasi olema võimalik 

võtta vastu uusi delegeeritud õigusakte. Seetõttu tuleks pikendada komisjoni õigust 

võtta vastu delegeeritud õigusakte ja sätestada täiendava pikendamise võimalus.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1628, 
mis käsitleb väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite 
gaasiliste saasteainete ja tahkete osakeste heite piirnorme ja tüübikinnitusega seotud 
nõudeid, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1024/2012 ja (EL) nr 167/2013 ning 
muudetakse direktiivi 97/68/EÜ ja tunnistatakse see kehtetuks (ELT L 252, 16.9.2016, 
lk 53).
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(2) Seega tuleks määrust (EL) 2016/1628 vastavalt muuta.

(3) Kuna käesoleva määruse eesmärki ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga 

saab seda meetme toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta 

meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 

põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 

lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
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Artikkel 1

Määruse (EL) 2016/1628 artikli 55 lõige 2 asendatakse järgmisega: 

„2. Artikli 19 lõikes 2, artikli 24 lõikes 11, artikli 25 lõikes 4, artikli 26 lõikes 6, 

artikli 34 lõikes 9, artikli 42 lõikes 4, artikli 43 lõikes 5 ja artiklis 48 osutatud õigus 

võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile kümneks aastaks alates 

6. oktoobrist 2016. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt 

6. jaanuariks 2026 ja üheksa kuud enne iga järgneva viieaastase ajavahemiku lõppu. 

Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt viieks aastaks, välja arvatud juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm 

kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 

Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja


