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mootorite tüübikinnitust seoses raskeveokite heidetega (Euro VI) ning sõidukite remondi- ja 
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Kooskõlas kodukorra artikliga 204a parandatakse eespool nimetatud seisukohta järgmiselt:

I Kontrolliga regulatiivmenetlus:

Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 13

Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab mootorsõidukite tehniline komitee, mis loodi direktiivi 
2007/46/EÜ artikli 40 lõike 1 alusel.

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a 
lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

II Viited kontrolliga regulatiivmenetlusele:

1. Artikli 3 lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7) „pardadiagnostikasüsteem ehk OBD-süsteem” – sõidukil või mootoril 
paiknev süsteem, mis võimaldab avastada rikkeid ja vajaduse korral anda 
nende ilmnemisest häiresüsteemi abil märku, kindlaks määrata rikke 
arvatava asukoha arvutimällu salvestatud teabe abil ning kõnealust teavet 
väljastada. Komisjon võib seda määratlust muuta, et kajastada OBD-
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süsteemide tehnilist arengut. Kõnealune meede, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, võetakse vastu  vastavalt  
artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele;”

2. Artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Komisjon kehtestab eraldi menetluse ja nõuded käesoleva artikli 
lõigete 1 ja 2 rakendamiseks. Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, täiendades seda, 
võetakse vastu vastavalt artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele. ”

3. Artikli 5 lõiget 4 parandatakse järgmiselt:

– järgmised sõnad jäetakse välja:

„vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 osutatud
menetlusele”

– lisatakse järgmine lõik:

„Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid, seda muu hulgas täiendades, võetakse vastu 
vastavalt artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.”

4. Artikli 6 lõiget 2 parandatakse järgmiselt:

– esimesest ja teisest lõigust jäetakse välja järgmised sõnad:

„vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 osutatud
menetlusele”

– lisatakse järgmine lõik:

„Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid, seda muu hulgas täiendades, võetakse vastu 
vastavalt artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

5. Artikli 12 lõiget 1 parandatakse järgmiselt:

– esimesest ja teisest lõigust jäetakse välja järgmised sõnad:

„vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 39 lõikes 9 osutatud 
menetlusele”

- lisatakse järgmine lõik:

„Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid, seda muu hulgas täiendades, võetakse vastu 
vastavalt artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.”
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6. Artikli 12 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Komisjon määrab korrelatsioonitegurid direktiivis 2005/55/EÜ 
kirjeldatud Euroopa siirdekatsetsükli ja Euroopa statsionaarse katse tsükli 
║ ning ülemaailmsete ühtlustatud püsivate ja muutuvate sõidutsüklite 
vahel ning kohandab piirväärtused nendega. Kõnealused meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse vähemolulisi sätteid, seda muu 
hulgas täiendades, võetakse vastu vastavalt artikli 13 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

7. Artikli 12 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Komisjon jälgib artikli 5 lõikes 4 viidatud menetlusi, katseid ja nõudeid, 
samuti heidete mõõtmiseks kasutatavaid katsetsükleid.

Kui leitakse, et need menetlused, katsed ja nõuded ei ole enam piisavad 
või ei kajasta enam tegelikke heitkoguseid, kohandatakse neid nii, et 
need peegeldaksid piisavalt tegelikus liikluses tekkivaid heitkoguseid. 
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid, seda muu hulgas täiendades, võetakse vastu 
vastavalt artikli 13 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”
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