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Muudatusettepaneku esitajad: Claude Turmes ja Bart Staes 

Muudatusettepanek 14 
PEALKIRI 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
ettepanek mootorsõidukite tüübikinnituse 
kohta, mis on seotud nende 
korduvkasutatavuse, taaskasutatavuse ja 
taastatavusega, ja millega muudetakse 
nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
ettepanek mootorsõidukite tüübikinnituse 
kohta, mis on seotud nende 
korduvkasutatavuse, taaskasutatavuse ja 
taastatavusega ning nende CO2 
heitkogusega, ja millega muudetakse 
nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ. 

Or.  en 

Selgitus 

Direktiivis peab sätestama energiatõhususe miinimumnõuded ELis heaks kiidetud  uutele 
sõidukitüüpidele. 
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Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt  

Muudatusettepanek 15 
PÕHJENDUS 3 A (uus) 

 3 a. Korduvkasutatavus, taaskasutatavus ja 
taastatavus on ELi keskkonnapoliitika 
olulised eesmärgid, mistõttu kõik osalised 
tervitavad direktiiviga 2000/53/EÜ ja 
olemasoleva direktiiviga antud panust. 

Or.  de 

Selgitus 

Ettepaneku keskkonnapoliitiliste eemärkide rõhutamine preambulis tundub mõttekas. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Claude Turmes ja Bart Staes 

Muudatusettepanek 16 
PÕHJENDUS 7 A (uus) 

 7 a. Nõutavad on meetmed sõidukite 
kasvuhoonegaaside tootmise piiramiseks, et 
saavutada ELi eesmärgid kliimamuutuse 
ärahoidmise vallas. Käesolevas direktiivis 
kehtestatud maksimumtasemest tunduvalt 
madalama emissioonikogusega sõidukite 
arendamiseks ja tootmiseks vajaminevate 
stiimulite loomiseks tuleb kasutusele võtta 
täiendavaid vahendeid. Sõiduautode 
keskmine emissiooni hulk ELis ei tohi 2020 
aastaks ületada 60g/km. 

Or.  en 

Selgitus 

Käesoleva direktiiviga peaks kehtestama ainult miinimumnõuded, keskmise heitkoguse hulga 
vähendamise tagamiseks on vaja teisi meetmeid. 1996. a seadis ühendus eesmärgiks 
saavutada 2005. aastaks 120g/km (hiljemalt 2010. aastaks)  [KOM(95) 689 lõplik;  25. juuni 
1996. a nõukogu lõppjäreldused]. Hübriidtehnoloogiate, vesinikul toimivate sõidukite ja 
biokütuste abil on võimalik uute sõidukite keskmiste heitkoguste vähendamine poole võrra 
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aastaks 2020. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Claude Turmes ja Bart Staes 

Muudatusettepanek 17 
ARTIKKEL 1 

Käesolev direktiiv määrab kindlaks haldus- 
ja tehnilised sätted sõidukite tüübikinnitusele 
vastavalt artiklile 2, tagades, et sõidukite 
osad ja materjalid oleksid 
korduvkasutatavad, taaskasutatavad ja 
taastatavad I lisas välja toodud 
miinimumprotsendi ulatuses. 

Käesolev direktiiv määrab kindlaks haldus- 
ja tehnilised sätted sõidukite tüübikinnitusele 
vastavalt artiklile 2, kehtestades CO2 
heitkoguste maksimummäära, ning tagades, 
et sõidukite osad ja materjalid oleksid 
korduvkasutatavad, taaskasutatavad ja 
taastatavad I lisas välja toodud 
miinimumprotsendi ulatuses. 

Or.  en 

Selgitus 

Direktiivis peab sätestama energiatõhususe miinimumnõuded ELis heaks kiidetud  uutele 
sõidukitüüpidele. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dagmar Roth-Behrendt 

Muudatusettepanek 18 
ARTIKLI 4 PUNKT 5 

5. "võrdlussõiduk" on sõidukitüübi versioon, 
mille kinnitav ametiasutus on tunnistanud 
korduvkasutatavuse, taaskasutatavuse ja 
taastatavuse osas kõige 
problemaatilisemaks;  

5. "võrdlussõiduk" on sõidukitüübi versioon, 
mille kinnitav ametiasutus on tunnistanud 
korduvkasutatavuse, taaskasutatavuse ja 
taastatavuse osas kõige 
problemaatilisemaks;  

 Nimetatud sõidukid valib kinnitav 
ametiasutus tootja nõusolekul välja ühe 
tüübi erinevate variantide hulgast. 

 Seejuures tuleb võtta arvesse järgmiseid 
keskseid aspekte: 

 - ehituse liik 

 - pakutavad sisustustasemed 
 - pakutav erisisustus, millega tootja 

vastutusel sõidukit võimaluse korral 
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täiendatakse. 

Or.  de 

Selgitus 

Im Einklang mit dem Kommissionsvorschlag (dort unter 6.2.3.) ist es sachgerecht, 
klarzustellen, dass die Auswahl im Einvernehmen mit den Herstellern von der 
Genehmigungsbehörde erfolgt und dazu die vorgeschlagenen Kriterien mit aufzunehmen. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies 

Muudatusettepanek 19 
ARTIKLI 4 PUNKT 5 

5. "võrdlussõiduk" on sõidukitüübi versioon, 
mille kinnitav ametiasutus on tunnistanud 
korduvkasutatavuse, taaskasutatavuse ja 
taastatavusega osas kõige 
problemaatilisemaks;  

5."võrdlussõiduk" on sõidukitüübi versioon, 
mille kinnitav ametiasutus on tootjaga 
konsulteerides tunnistanud 
korduvkasutatavuse, taaskasutatavuse ja 
taastatavusega osas kõige 
problemaatilisemaks;  

Or.  en 

Selgitus 

Tootjad peavad olema kaasatud sobiva sõiduki valimisprotsessi, kuigi lõpliku otsuse teeb 
kinnitav ametiasutus.  

 

Muudatusettepaneku esitajad: Claude Turmes ja Bart Staes 

Muudatusettepanek 20 
ARTIKLI 5 LÕIGE 2 A (uus) 

 2 a. Tootja näitab vastavust direktiivi 
2000/53/EÜ artikli 4 lõike 2 a sätetele. 

Or.  en 

Selgitus 

Direktiiv 2000/53/EÜ keelustab plii, elavhõbda, kaadmiumi või kuuevalentse kroomi 
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kasutamise sõidukite või selle osade juures pärast 1. juulit 2003. Kui sõiduk sisaldab 
ülalmainitud aineid ei tohiks tüübikinnitust anda, välja arvatud kasutuselt kõrvaldatud 
sõidukite direktiivis (ELV) sätestatud tingimuste alusel. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Holger Krahmer 

Muudatusettepanek 21 
Artikli 5 lõige 3 

3. Kinnitav ametiasutus kontrollib, kas 
polümeerist või elastomeerist valmistatud ja 
demontaažinimekirjas vastavalt antud 
direktiivi lõike 2 I lisale märgitud osad on 
märgistatud vastavalt Euroopa Komisjoni 
27. veebruari 2003. aasta otsusele, millega 
kehtestatakse sõidukite osade ja materjalide 
kodeerimisstandardid vastavalt direktiivile 
2000/53/EÜ. 

3. Kinnitav ametiasutus kontrollib, kas 
tootja on võtnud vajalikud meetmed 
tagamaks, et polümeerist või elastomeerist 
valmistatud ja demontaažinimekirjas 
vastavalt antud direktiivi lõike 2 I lisale 
märgitud osad on märgistatud vastavalt 
Euroopa Komisjoni 27. veebruari 2003. 
aasta otsusele, millega kehtestatakse 
sõidukite osade ja materjalide 
kodeerimisstandardid vastavalt direktiivile 
2000/53/EÜ. 

Or.  de 

Selgitus 

In der Praxis werden die aus Polymeren oder Elastomeren hergestellten Bauteile erst in der 
letzten Phase vor Beginn der Produktion gekennzeichnet, wenn die Typenprüfung bereits 
abgeschlossen ist. Die Anwendung dieser Vorschrift würde dazu führen, dass der Hersteller  
zusätzliche Prototypen bauen müsste, um zum Zeitpunkt der Prüfung die aus Polymeren oder 
Elastomeren hergestellten Bauteile zu kennzeichnen. Eine für beide Seiten effizientere Lösung 
wäre, wenn die Genehmigungsbehörde überprüft, dass der Hersteller die notwendigen 
Vorkehrungen getroffen hat (und damit auch die Verantwortung übernimmt) um sicher zu 
stellen, dass die besagten Bauteile gekennzeichnet werden. Selbstverständlich kann die 
Genehmigungsbehörde zu einem späteren Zeitpunkt den Hersteller noch einmal überprüfen. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Muudatusettepanek 22 
Artikli 6 lõige 3 

3. Vastavalt antud direktiivi lõike 2 IV 
lisale nimetavad liikmesriigid ametiasutuse, 
mis viib läbi eelkontrolli ja annab välja 
eelkontrolli tõendi. 

3. Ametiasutus viib läbi eelkontrolli ja 
annab välja eelkontrolli tõendi. 
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Or. de 

Selgitus 

Typprüfbehörden existieren in den verschiedenen Mitgliedstaaten. Es ist von großer 
Wichtigkeit, dass die staatlichen Stellen, die die Einhaltung der Bestimmungen dieser 
Richtline kontrollieren, akzeptierte und respektierte Behörden sind, die in der Lage sind, 
Fahrzeuge und deren Bau zu bewerten. Bestehende Typprüfbehörden sind dazu in der Lage, 
geben Rechtssicherheit und vermeiden eine Verzerrung des Wettbewerbs in Europa. 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Claude Turmes ja Bart Staes 

Muudatusettepanek 23 
Artikli 7 sissejuhatav osa  

Antud direktiivi V lisas loetletud osad 
peavad:  

Niikaua, kui tootja ei kinnita osade 
vastavavust olemasolevatele 
ohutusstandarditele, ei taga kõiki vajalikke 
garantiisid ega täida riikliku 
seadusandlusega nõutavaid vastutusnorme, 
kehtib see, et antud direktiivi V lisas 
loetletud osad peavad:  

Or.  en 

 

Muudatusettepaneku esitajad: Claude Turmes ja Bart Staes 

Muudatusettepanek 24 
ARTIKKEL 7 A (uus) 

 Artikkel 7 a 

 CO2 heitkoguste piirangud 
 1. Alates 1. jaanuarist 2010 annavad 

liikmesriigid sõltuvalt vajadusest kas EÜ 
tüüpkinnituse või riikliku tüüpkinnituse 
vaid nendele sõidukitüüpidele, mis CO2 
heitkogust silmas pidades vastavad 
järgmistele nõuetele:   

 - täieliku varustusega M1 ja N1 
kategooriasse kuuluvatel sõidukitel võib 
aastal 2010 olla CO2 maksimaalne 
heitkogus 45+(0.08 x sõiduki mass) g/km, 
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kusjuures igal aastal väheneb see 3%. 
 2. Tootja annab kinnitava ametiasutuse 

käsutusse üksikasjaliku tehnilise teabe, mis 
on vajalik selleks, et kontrollida lõikes 5 
nimetatud sätetest kinni pidamist. 

Or.  en 

Selgitus 

The EU has set a target of 120 g/km CO2 emissions for M1 vehicles to be achieved by 2010 at 
the latest. In order to achieve the 2010 target, annual progress over the 2004-2010 period 
should be 4.3% per annum, whereas 1.6% per annum was achieved over the 1995-2003 
period. Additional measures are hence needed to achieve the 2010 objective. This Directive 
does not lend itself to addressing the average CO2 emissions of new cars sold, as it concerns 
approval of individual vehicle types rather than approval of fuel fleet mixes. Therefore an 
approach to set maximum CO2 limits per vehicle type is developed. The formula presented is 
a compilation of the Japanese standards for light vehicles (taking effect in 2010) and the 
second phase Chinese standards for heavy vehicles (that will take effect in July 2008), and 
have been tightened by some 10% for light vehicles and some 15% for heavy vehicles. In 
addition N1 vehicles (light commercial vehicles or vans) were added, which is feasible 
because of the mass dependence of the CO2 standard. These standards would align Europe 
with global ‘best practice’ and effectively help the European industry in preparing for 
compliance with Japanese and Chinese regulations, thereby facilitating market access to 
these markets. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Muudatusettepanek 25 
ARTIKLI 10 LÕIKE 3 SISSEJUHATAV OSA 

3. Alates [36 kuu möödumisest pärast antud 
direktiivi jõustumist]: 

3. Alates [54 kuu möödumisest pärast antud 
direktiivi jõustumist]: 

Or. de 

Selgitus 

Die Notwendigkeit, gleichzeitig alle Typen aller Hersteller der Typenprüfung zu unterziehen, 
führt sowohl für die Genehmigungsbehörden als auch für die Hersteller zu nicht zu 
bewältigenden administrativen Engpässen. In Europa gibt es derzeit allein ca. 600 
existierende Typen, die unmöglich innerhalb von 36 Monaten geprüft werden können. Es 
entspricht zudem der Praxis in der EU, wenn der Prüfung neuer Typen Priorität eingeräumt 
wird. Darüber hinaus sollte zwischen neuen und bereits existierenden Typen differenziert 
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werden: Wenn die Prüfung neuer Typen Vorrang hat, dann wird gewährleistet, dass alle 
Typen die neu auf den Markt kommen der Prüfung unterzogen wurden. Sukzessive können 
dann die bereits existierenden Typen geprüft werden. 

 

Muudatusettepaneku esitaja: Dagmar Roth-Behrendt 

Muudatusettepanek 26 
ARTIKLI 10 LÕIKE 3 SISSEJUHATAV OSA 

3. Alates  [36 kuu möödumisest pärast antud 
direktiivi jõustumist]:  

3. Alates [54 kuu möödumisest pärast antud 
direktiivi jõustumist]:  

Or. de 

Selgitus 

Für die Typenprüfung bereits auf dem Markt verkaufter Typen sollte den Herstellern 
ausreichend Zeit zur Typenprüfung gegeben werden. Bei den Abfallgesetzgebungen sind für 
Typen auf dem Markt 12 Monate Übergangszeit vorgesehen. Der vorgeschlagene Zeitrahmen 
berücksichtigt, dass einerseits einige Typen durch Modellwechsel auslaufen werden, 
andererseits aber Typen mit längerer Laufzeit in die Richtlinie einbezogen werden sollten. 
 

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies 

Muudatusettepanek 27 
ARTIKLI 10 LÕIKE 3 SISSEJUHATAV OSA 

3. Alates […….36 kuu möödumisest pärast 
antud direktiivi jõustumist] peavad 
liikmesriigid, juhul kui antud direktiivi 
nõudmised pole täidetud: 

3. Alates […….54 kuu möödumisest pärast 
antud direktiivi jõustumist] peavad 
liikmesriigid, juhul kui antud direktiivi 
nõudmised pole täidetud: 

Or.  en 

Selgitus 

The target date must remain environmentally ambitious while account is also taken of the 
practical difficulties the industry would experience if required to comply with a 36-month 
deadline. 
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Muudatusettepaneku esitaja: Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Muudatusettepanek 28 
ARTIKLI 1 PUNKT 9 A (uus) 

 9 a. Antud direktiivis nimetatud eesmärkide 
saavutamise osas kontrolli läbi viimiseks 
võib ametiasutus tootja nõusolekul valida 
täiendavaid kontrollivõimalusi.  Kui on 
tegemist tõhusate kontrollivõimalustega, 
võivad need erineda siin nimetatud 
võimalustest. 

Or. de 

Selgitus 

Anstatt bestimmte Möglichkeiten der Überprüfung vorzuschreiben, sollte es der Behörde 
freigestellt sein, auch andere Möglichkeiten zu wählen, wenn dies den Aufwand für Behörde 
und Hersteller senkt. Gleichzeitig muss aber sichergestellt sein, dass diese anderen 
Möglichkeiten der Überprüfung aussagekräftig sind. Diese zweite Bedingung stellt sicher, 
dass die Ziele der Richtlinie erreicht werden. 
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