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PR_COD_1am 
 
 

Kasutatud tähised 

 * nõuandemenetlus häälteenamus 
 **I koostöömenetlus (esimene lugemine) häälteenamus 
 **II koostöömenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise seisukoha 

heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise seisukoha 
tagasilükkamiseks või muutmiseks 

 *** nõusolekumenetlus parlamendi koosseisu enamus v.a EÜ 
asutamislepingu artiklites 105, 107, 161 ja 300 ja ELi lepingu 
artiklis 7 toodud juhtudel 

 ***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) häälteenamus 
 ***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise 

seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise 
seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks 

 ***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) häälteenamus ühise 
seisukoha heakskiitmiseks 

 
(Antud menetlus põhineb Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikul alusel.) 
 

 
 

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud 

Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile paksus 
kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud tehnilistele 
osakondadele ja tähistab neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselgelt valed või 
puuduvad lõigud mõnes tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute 
puhul tuleb saada vastavate tehniliste osakondade nõusolek. 
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanek mootorsõidukite tüübikinnituse 
kohta seoses nende korduskasutamise, ringlussevõtu ja taaskasutamisega ning millega 
muudetakse nõukogu direktiivi 70/156/EMÜ  
(KOM(2004)0162 – C6-0126/2004 – 2004/0053(COD)) 

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2004)0162)1; 

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille kohaselt 
Euroopa Komisjon esitas parlamendile ettepaneku (C6-0001/2004); 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51; 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2004); 

1. kiidab Euroopa Komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks; 

2. palub Euroopa Komisjonil saata antud küsimus uuesti parlamenti, kui ta kavatseb 
ettepanekut oluliselt muuta või seda teise tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja Euroopa 
Komisjonile. 

Euroopa Komisjoni ettepanek 
 

Parlamendi muudatused 

Muudatusettepanek 1 
ARTIKKEL 4 LÕIGE 5 

5) "võrdlussõiduk" on sõidukitüübi 
versioon, mida kinnitusasutus vaatleb 
korduskasutamise, ringlussevõtu ja 
taaskasutamise seisukohalt kui kõige 
problemaatilisemat;  

5) "võrdlussõiduk" on sõidukitüübi 
versioon, mida kinnitusasutus vaatleb 
tootja nõusolekul korduskasutamise, 
ringlussevõtu ja taaskasutamise seisukohalt 
kui kõige problemaatilisemat;  

Selgitus 

"Võrdlussõidukit" on lihtsam kindlaks määrata ja arusaamatusi on võimalik vältida, kui 
                                                 
1 ELTs seni avaldamata. 
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kinnitusasutus teeb valiku tootja nõusolekul. See vastab ELis kasutusel olevale tüübikinnituse 
praktikale ja näib ühtlasi olevat ka Euroopa Komisjoni eesmärk, sest seletuskirjas on öeldud: 
"Need sõidukid valib tootja nõusolekul välja kinnitusasutus erinevate sõidukitüübi 
versioonide hulgast."  
 

Muudatusettepanek 2 
ARTIKKEL 5 LÕIGE 3 

3) Kinnitusasutus kontrollib, kas 
polümeeridest või elastomeeridest toodetud 
ja käesoleva direktiivi I lisa lõikes 2 
demonteerimise nimekirjas äratoodud osad 
on märgistatud Euroopa Komisjoni 27. 
veebruari 2003 otsuse 2003/138/EÜ1 
kohaselt, millega kehtestatakse sõidukite 
osade ja materjalide kodeerimisstandardid 
vastavalt direktiivile 2000/53/EÜ.  

 

3) Kinnitusasutus peab kontrollima, kas 
tootja on võtnud tarvitusele vajalikud 
ettevaatusabinõud tagamaks, et 
polümeeridest või elastomeeridest toodetud 
ja käesoleva direktiivi I lisa lõikes 2 
demonteerimise nimekirjas äratoodud osad 
on märgistatud Euroopa Komisjoni 27. 
veebruari 2003 otsuse 2003/138/EÜ1 
kohaselt, millega kehtestatakse sõidukite 
osade ja materjalide kodeerimisstandardid 
vastavalt direktiivile 2000/53/EÜ.  

 

Selgitus 

Praktikas märgistatakse polümeeridest ja elastomeeridest toodetud osad alles viimases 
tootmise ettevalmistamise etapis, kui tüübikinnituse protsess on juba lõppenud. Antud 
ettekirjutuse rakendamine viiks selleni, et polümeeridest ja elastomeeridest toodetud osade 
tähistamise võimaldamiseks kontrollimise ajaks peaks tootja ehitama uusi prototüüpe. 
Tõhusam lahendus mõlema poole jaoks oleks, kui kinnitusasutus kontrollib, kas tootja on 
tarvitusele võtnud vajalikud ettevaatusabinõud (ning võtab endale seega ka vastutuse) 
tagamaks, et mainitud osad märgistatakse. Loomulikult võib kinnitusasutus tootjat hilisemal 
ajahetkel veel kord kontrollida.  
 

Muudatusettepanek 3 
ARTIKKEL 10 LÕIGE 3 SISSEJUHATUS 

3) Pärast [36 kuu möödumist käesoleva 
direktiivi jõustumise hetkest]: 

3) Pärast [72 kuu möödumist käesoleva 
direktiivi jõustumise hetkest]: 

Selgitus 

Vajadus samaaegselt kõikide tootjate poolt valmistatud kõiki tüüpe kinnitada põhjustab nii 
kinnitusasutuste kui ka tootjate jaoks ületamatuid haldusprobleeme. Praegusel hetkel on 
Euroopas ainuüksi juba olemasolevaid tüüpe umbes 600 ning neid kõiki 36 kuu jooksul 
                                                 
1 ELT L 53, 28.2.2003, lk. 58. 
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kontrollida ei ole võimalik. Pealegi kontrollitakse ELis levinud praktika kohaselt 
eelisjärjekorras uusi tüüpe. Lisaks tuleks vahet teha uute ja juba olemasolevate tüüpide vahel: 
kui prioriteet antakse uute tüüpide kontrollimisele, siis tagatakse seeläbi kõikide uute turule 
tulevate tüüpide kontrollimine. Juba olemasolevate tüüpide kontrollimine võib järgneda 
hilisemal ajahetkel. 
 

Muudatusettepanek 4 
I lisa lõike 4 sissejuhatus 

4. Iga sõidukitüübi jaoks valitakse välja 
võrdlussõiduk: 

4. Kuivõrd kinnitusasutus määrab 
kooskõlas tootjaga korduskasutamise, 
ringlussevõtu ja taaskasutamise 
vaatepunktist lähtuvalt kindlaks ühe 
kindla tüübi kõige problemaatilisema 
sõiduki, valitakse iga sõidukitüübi jaoks 
välja võrdlussõiduk:  

Selgitus 

Vaata muudatusettepaneku 1 selgitust. 
 

Muudatusettepanek 5 
I lisa lõige 9 

9. Sõidukite osade materjalide ja massi 
kontrollimise eesmärgil teeb tootja 
vastavalt kinnitusasutuse arvamusele iga 
keretüübi võrdlussõiduki ja nende 
sõidukite tarvis seeriatootmises ette 
nähtud osad kättesaadavaks.  

9. Sõidukite osade materjalide ja massi 
kontrollimise eesmärgil teeb tootja 
vastavalt kinnitusasutuse arvamusele 
sõidukid ja sõidukite osad kättesaadavaks.  

Selgitus 

Eesmärk on muuta tekst lihtsamaks. 
 

Muudatusettepanek 6 
II lisa lõige 3.2.1.1. 

3.2.1.1. Tööpõhimõte: 
sädesüütega/survesüütega, 
neljataktiline/kahetaktiline 

kustutatud 
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Selgitus 

Haldusmenetluse lihtsustamise eesmärgil tuleks II lisas esitada vaid need andmed, mis on 
korduskasutamise, ringlussevõtu ja taaskasutamise seisukohalt olulised. Käesolevad andmed 
on antud kontekstis ebaolulised. 
 

Muudatusettepanek 7 
II lisa lõige 3.2.1.2. 

3.2.1.2. Silindrite arv ja paigutus 
 

kustutatud 

Selgitus 

Vaata muudatusettepaneku 6 selgitust. 
 

Muudatusettepanek 8 
II lisa lõige 3.2.1.3. 

3.2.1.3. Mootori töömaht: ...... cm³ 
 

kustutatud 

Selgitus 

Vaata muudatusettepaneku 6 selgitust. 
 

Muudatusettepanek 9 
II lisa lõige 3.2.2. 

3.2.2. Kütus: diislikütus / bensiin / 
veeldatud naftagaas / muu 

kustutatud 

Selgitus 

Vaata muudatusettepaneku 6 selgitust. 
 

Muudatusettepanek 10 
II lisa lõige 4.2. 

4.2. Liik (mehaaniline, hüdrauliline, 
elektriline jne):  

kustutatud 
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Selgitus 

Vaata muudatusettepaneku 6 selgitust. 
 

Muudatusettepanek 11 
II lisa lõige 4.5.1. 

4.5.1. Tüüp (manuaalne, automaatne, 
sujuvalt muutuva ülekandearvuga 
käigukast) 

kustutatud 

Selgitus 

Vaata muudatusettepaneku 6 selgitust. 
 

Muudatusettepanek 12 
II lisa lõige 4.9. 

4.9. Diferentsiaalilukustus: 
ja/ei/valikuline 

kustutatud 

Selgitus 

Vaata muudatusettepaneku 6 selgitust. 
 

Muudatusettepanek 13 
II lisa lõige 9.10.3.1. 

9.10.3.1. Arv: kustutatud 

Selgitus 

Vaata muudatusettepaneku 6 selgitust. 
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SELETUSKIRI 

Direktiivi ettepaneku eesmärk on määrata kindlaks sõiduautode ja väikeveokite 
kavandamiseks hädavajalikud sätted, et antud sõidukid vastaksid seoses "korduskasutamise", 
"ringlussevõtu" ja "taaskasutamisega" kehtestatud miinimumnõuetele.  
 
Raportöör jõuab järeldusele, et Euroopa Komisjoni ettepanek aitab saavutada ambitsioonikat 
keskkonnapoliitilist eesmärki, mille kohaselt 
 

- vähemalt 85 iga sõiduki massist peaks olema korduvalt kasutatav ja/või ringlusse 
võetav ja  

- vähemalt 95 iga sõiduki massist peaks olema korduvalt kasutatav ja/või taaskasutatav.  
 
Raportööri esitatud muudatusettepaneku eesmärk ei ole direktiivi ettepanekut põhimõtteliselt 
muuta, vaid käesoleva direktiivi rakendamise praktilisemaks muutmine kõigi osaliste – antud 
juhul siis kinnitusasutuse ja autotööstuse – jaoks. 
Hädavajalik halduslik töökulu ja sellest tulenevad kulud võivad tugevalt mõjutada Euroopa 
autotööstuse konkurentsivõimet ning tuleks seetõttu hoida nii madalad kui vähegi võimalik.  
Seetõttu järgib raportöör, pidades ühtlasi silmas ka Euroopa Liidu Lissaboni strateegiat ja 
siseturu väljakujundamist, käesoleva direktiivi puhul eesmärki, et loodavad õigusloomega 
seotud sätted oleksid eelkõige praktilise rakendamise seisukohalt võimalikult lihtsad.  
 
Euroopa Komisjon jõuab direktiivi seletuskirjas järeldusele, et "ringlussevõtule suunatud 
konstruktsioon" on juba alates 90ate aastate algusest levinud praktika, mida tootjad uute 
sõidukite arendamisel järgivad.  
Korduskasutamist, ringlussevõttu ja taaskasutamist silmas pidades, vastavad alates käesoleva 
aastakümne algusest toodetud uued sõidukid juba kõrgetele ja kõrgeimatele normidele, 
eelkõige rahvusvahelises võrdluse alusel. 
 
Keskkonnakaitse ja keskkonnasõbralikud sõidukid mõjutavad tarbijate otsuseid ostmisel ja on 
seega muutunud faktoriteks, mis omakorda mõjutavad konkurentsi.  
 
Direktiivi sisaldab osaliselt seisukohti, mis võimalikult kaugeleulatuva keskkonnakaitse 
seisukohalt hädavajalikud ei ole, kuid mis siiski põhjustaksid halduslikku töökulu ja mida 
tuleks seetõttu vältida. 
 
Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt tuleb 36 möödudes pärast direktiivi jõustumist 
kõikide uute sõidukite puhul rakendada tüüpikinnituse ja vastavate lubade andmise menetlust. 
Nii tuleks selleks hetkeks juba seeriatootmises olevaid sõidukeid uuesti kontrollida. See 
puudutaks näiteks ka sõidukeid, mille mudel peatselt asendatakse. Seega oleksid jooksva 
tootmisprotsessi käigus vajalikud konstruktsioonimuudatused. See mõjutaks omakorda 
tugevalt tootjate kohaletoimetamise ja seega ka nende konkurentsivõimet.  
Pidades silmas juba nimetatud olemasolevaid ringlussevõtu norme, oleks pikem 
üleminekuaeg sobivam, mis arvestaks ühtlasi ka autotööstusele omaseid tootmistsükleid. 72-
kuuline jõustumise ajavahemik oleks põhjendatud ja tagaks soovitud mõju praegu 
joonestuslaual kavandatavate uute tüüpide käesolevale direktiivile vastamise osas.  
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Ka kinnitusasutus on seisukohal, et 36-kuuline ajavahemik ei ole reaalne. 
Euroopas on hetkel umbes 600 erinevat tüüpi turul, mida antud ajavahemiku jooksul uuesti 
kontrollida tuleks. On ette näha, et seda on võimatu teostada ja lisaks tooks niisugune 
tegutsemisviis üksikutes liikmesriikides kaasa turgu moonutavate erakorraliste ettekirjutuste 
kehtestamise.  
 
Direktiiv näeb ette, et iga tüübi tootja peab andma hilisema kõrvaldaja käsutusse 
ringlussevõtu strateegia üksikasjaliku kirjelduse, mis põhineb tüübikinnituse taotluse 
esitamise hetkel kasutusel oleval või sel hetkel välja töötataval tehnoloogial. Uue sõiduki 
eluiga on tänapäeval keskmiselt 12 kuni 14 aastat, sageli ka rohkem. Möödunud kümne aasta 
jooksul on kõrvaldamise ja ringlussevõtuga seotud tehnoloogiad oluliselt edasi arenenud. 
Keegi ei ole võimeline ette nägema, milliseid uusi tehnoloogiaid tulevikus arendatakse. 
Seetõttu ei ole tootja poolt sõidukite kõrvaldamiseks praegu kasutusel olevate tehnoloogiate 
alusel koostatud kirjeldusel mõtet. Kes 80-atel aastatel kindlaks määras, et andmed tuleb 
säilitada disketil, sellel on nende lugemisel tänapäeval kasutusel oleva arvutitehnoloogia abil 
teatud raskusi. Olgu see siinkohal toodud vaid võrreldava näitena.  
 
Autotööstuses erinevate tootjate poolt toodetavate sõidukitüüpide paljusus on peaaegu 
mõõtmatu. Seetõttu on vältimatu ja ka juba levinud praktika, et kinnitusasutus ei otsi 
võrdlussõidukit välja mitte üksi, vaid kooskõlas tootjaga. Arusaamatuste vältimiseks tuleks 
see kindlaks määrata ka käesolevas direktiivis. 
 
Direktiiv näeb ette, et polümeeridest ja elastomeeridest toodetud osad tuleb tüübikinnituse 
protsessi tarvis korrakohaselt märgistada. Siinjuures ei arvestata, et uue sõiduki arendamisel 
tehakse sageli veel vahetult enne seeriatootmise alustamist väiksemaid muudatusi. Seetõttu on 
praktilisem, et kinnitusasutus teeb tüübikinnituse toimumise ajahetkel kindlaks, et tootja on 
osade märgistamise osas võtnud kasutusele vajalikud abinõud. Seega kannab lõpliku 
märgistamise eest vastutust tootja. Kinnitusasutusel on aga igal ajal võimalik, ka jooksva 
tootmisprotsessi käigus, märgistamiskohustuse täitmist kontrollida.  
 
II lisas kustutas raportöör mõned tüübikinnituse kohta teavet andvate dokumentide osad, mis 
ei ole korduskasutamise, ringlussevõtu ja taaskasutamise seisukohalt olulised. Praegusel kujul 
põhjustaksid need dokumendid asjatuid bürokraatlikke kulusid.  
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