
AD\1173620FI.docx PE627.562v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2014-2019

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

2018/0145(COD)

15.1.2019

LAUSUNTO

liikenne- ja matkailuvaliokunnalta

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin 
tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden 
tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon 
matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, 
asetuksen (EU) 2018/... muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) 
N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta
(COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

Valmistelija: Matthijs van Miltenburg



PE627.562v02-00 2/35 AD\1173620FI.docx

FI

PA_Legam



AD\1173620FI.docx 3/35 PE627.562v02-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Yleisen turvallisuusasetuksen ((EY) N:o 661/2009) 17 artiklassa ja jalankulkijoiden 
turvallisuutta koskevan asetuksen ((EY) N:o 78/2009) 12 artiklassa vaaditaan, että komission 
tulee valvoa turvallisuustekniikoiden kehitystä ja mahdollisesti hyväksyä uusia
turvaominaisuuksia päivittämällä unionin lainsäädäntöä. Näitä säännöksiä vastaavasti 
komission ehdotus sisältää ajoneuvojen turvaominaisuuksien tekniseen kehitykseen liittyviä 
erityisiä mukautuksia, jotka on määrä sisällyttää tyyppihyväksyntää koskevaan 
puiteasetukseen ((EU) 2018/858). Yksinkertaistamisen vuoksi ehdotuksella myös kumotaan 
liikenteen ja jalankulkijoiden turvallisuutta koskevaa sekundaarilainsäädäntöä ((EY) 
N:o 78/2009 ja (EY) N:o 79/2009).

Valmistelijan kanta

Vaikka liikenneturvallisuus on viime vuosikymmeninä merkittävästi parantunut, 
liikennekuolemien väheneminen on pysähtynyt viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana, 
kun unionin onnettomuustilastojen mukaan vuonna 2017 tapahtui 25 300 liikennekuolemaa. 
Liikennekuolemat aiheutuvat pääasiassa inhimillisistä virheistä, ja ne ovat estettävissä. 
Valmistelija uskoo vakaasti, että unionin olisi toteutettava käytännön toimia 
liikennekuolemien määrän vähentämiseksi edelleen. Tässä ehdotuksessa esitetyillä 
ajoneuvojen uusilla turvaominaisuuksilla on runsaasti potentiaalia saada liikennekuolemien 
määrä kääntymään taas laskuun, koska näillä ominaisuuksilla pyritään paremmin estämään 
inhimillisiä virheitä. Ajoneuvojen rakenteen parantamisella ja esimerkiksi alemmilla 
nopeuksilla voidaan vähentää onnettomuuksien vaikutusta.

Kaiken kaikkiaan automatisoidun ajamisen teknologia kehittyy jatkuvasti. Komission mukaan 
markkinat kasvavat eksponentiaalisesti ja taloudellisten etujen odotetaan vuoteen 2025 
mennessä ylittävän 620 miljardia euroa unionin autoteollisuuden osalta ja 180 miljardia euroa 
unionin elektroniikka-alan osalta. Siksi valmistelija katsoo, että unionin autoteollisuudesta 
olisi tehtävä tulevaisuudenkestävä siten, että hyödynnetään mahdollisimman hyvin uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia, joita markkinat tuovat nyt ja tulevaisuudessa startup-yrityksille, 
pk-yrityksille ja koko toimialalle. Ehdotuksessa käsitellyt kehittyneet turvaominaisuudet 
voisivat varmasti tasoittaa tietä sille, että unionin autoteollisuus valmistautuu verkottuneeseen 
ja automatisoituun ajamiseen. Se voisi myös auttaa kuluttajia tottumaan uusiin ominaisuuksiin 
vaiheittain, mikä on ratkaisevan tärkeää, jotta saavutetaan kuluttajien hyväksyntä ja luottamus 
uutta teknologiaa kohtaan.

Valmistelija uskoo, että ehdotuksella luodaan tulevaisuuteen suuntautunut mutta 
kunnianhimoinen kehys, jolla pyritään parantamaan tienkäyttäjien ja erityisesti 
loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien turvallisuutta. Valmistelija panee merkille avoimen 
vuoropuhelun ja keskustelun, jota komissio kävi eri sidosryhmien kanssa esittääkseen 
asianmukaisia ja realistisia toimenpiteitä, joissa otetaan huomioon sekä kuluttajat että 
toimiala. 

Tältä pohjalta valmistelija haluaa lausunnolla varmistaa, että
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A. (autojen) turvallisuus taataan toimintaa koskevilla vähimmäisnormeilla, joita olisi 
sovellettava kaikkiin moottoriajoneuvoihin ajoneuvoluokasta riippumatta,

B. (henkilö)tietojen käsittelyssä tulee noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta ((EU) 2016/679). 
Lisäksi valmistelija haluaa varmistaa täsmällisemmät ja konkreettisemmat suojakeinot,

C. ehdotettujen toimenpiteiden vaikuttavuus ja kustannustehokkuus todistetaan ilman 
merkittävästi korkeampia hintoja kuluttajien kannalta,

D. ehdotettujen turvaominaisuuksien kypsyys taataan ja täytäntöönpano toteutetaan
vastuullisesti, erityisesti kun kyseessä ovat ominaisuudet, joita ei voida kytkeä pois päältä, 
kuten älykäs nopeusavustin ISA (Intelligent Speed Assistance) ja kehittyneet 
hätäjarrutusjärjestelmät,

E. renkaisiin liittyvien teknisten vaatimusten kehittämistä koskevat säännökset olisi 
sisällytettävä ehdotukseen täydentämään näitä toimenpiteitä, jotta voidaan parantaa 
ajoneuvojen turvallisuutta paremmilla pito-ominaisuuksilla ja jotta voidaan vähentää 
rengasmelua ja hiilidioksidipäästöjä,

F. valmistajien olisi esitettävä omistajan käsikirjassa selkeitä ja kuluttajaystävällisiä tietoja, 
jotta kuljettajat ymmärtävät ajoavustusjärjestelmät ja niiden ominaisuudet,

G. kuljettajien avuksi tarkoitettujen turvajärjestelmien ja varoitusten on oltava helposti 
ymmärrettäviä kaikille kuljettajille, vammaiset mukaan luettuna. Turvajärjestelmiä on 
tarvittaessa mukautettava tämän varmistamiseksi,

H. jäsenvaltioiden on toteutettava täytäntöönpanon valvonnan yhteydessä korjaavia 
toimenpiteitä, jotta varmistetaan, että kaikki uudet moottoriajoneuvot valmistetaan tämän 
asetuksen mukaisesti.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Ajoneuvojen turvallisuuden 
kehittyminen on viime vuosikymmenten 
kuluessa vaikuttanut merkittävästi 
liikennekuolemien ja vakavien 
loukkaantumisten yleiseen vähenemiseen. 
Väheneminen on kuitenkin viime aikoina 

(3) Ajoneuvojen turvallisuuden 
kehittyminen on viime vuosikymmenten 
kuluessa vaikuttanut merkittävästi 
liikennekuolemien ja vakavien 
loukkaantumisten yleiseen vähenemiseen. 
Vuonna 2017 EU:n maanteillä kuitenkin 



AD\1173620FI.docx 5/35 PE627.562v02-00

FI

unionissa pysähtynyt eri syistä, joita ovat 
esimerkiksi rakenteelliset ja 
käyttäytymiseen liittyvät tekijät, eivätkä 
nykyisen toimintamallin 
turvallisuusvaikutukset ilman uusia 
yleiseen tieliikenneturvallisuuteen liittyviä 
toimia enää riitä kompensoimaan 
liikenteen lisääntymisen vaikutuksia. 
Ajoneuvojen turvaominaisuuksia on sen 
vuoksi parannettava entisestään osana 
integroitua liikenneturvallisuusstrategiaa, 
jotta loukkaantumiselle alttiiden 
tienkäyttäjien suojelua voidaan parantaa.

kuoli 25 300 ihmistä, eikä tämä luku ole 
juurikaan muuttunut neljään vuoteen.
Lisäksi joka vuosi EU:n maanteillä 
loukkaantuu vakavasti vähintään 135 000 
ihmistä. Nykyisen toimintamallin 
turvallisuusvaikutukset ilman uusia 
yleiseen tieliikenneturvallisuuteen liittyviä 
toimia eivät enää riitä kompensoimaan 
liikenteen lisääntymisen vaikutuksia. 
Ajoneuvojen turvaominaisuuksia on sen 
vuoksi parannettava entisestään osana 
integroitua liikenneturvallisuusstrategiaa, 
jotta loukkaantumiselle alttiiden ja 
kaikkien muiden tienkäyttäjien suojelua 
voidaan parantaa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Ajoneuvojen kehittyneisiin 
turvajärjestelmiin liittyvä tekninen kehitys 
tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia 
vähentää onnettomuuksien uhrien määrää. 
Jotta kuolonuhrien määrää voitaisiin 
vähentää mahdollisimman paljon, on 
tarpeen ottaa käyttöön joitakin asian 
kannalta merkityksellisiä teknologioita.

(4) Ajoneuvojen kehittyneisiin 
turvajärjestelmiin liittyvä tekninen kehitys 
tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia 
vähentää onnettomuuksien uhrien ja 
liikenneonnettomuuksien määrää. Jotta 
kuolonuhrien määrää voitaisiin vähentää 
mahdollisimman paljon, on tarpeen ottaa 
käyttöön joitakin asian kannalta 
merkityksellisiä teknologioita.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tässä asetuksessa säädettyjen 
turvajärjestelmien vaikuttavuus ja 
kustannustehokkuus olisi todistettava 
eivätkä ne saisi johtaa merkittävästi 
korkeampiin hintoihin kuluttajien 
kannalta.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Älykäs nopeusavustin, 
kaistanpitojärjestelmät, kuljettajan 
väsymyksen ja 
tarkkaavaisuuden/tarkkaamattomuuden 
seurantajärjestelmät ja 
peruutustutkajärjestelmät tarjoavat hyvät 
mahdollisuudet onnettomuuksien uhrien 
määrän huomattavaan vähentämiseen. 
Lisäksi nämä järjestelmät perustuvat 
teknologiaan, jota jatkossa käytetään myös 
verkottuneiden ja automatisoitujen 
ajoneuvojen käyttöönotossa. Sen vuoksi 
olisi unionin tasolla vahvistettava 
yhdenmukaiset säännöt ja 
testausmenettelyt, joita sovelletaan 
ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä 
tällaisten järjestelmien osalta ja tällaisten 
järjestelmien tyyppihyväksynnässä 
erillisinä teknisinä yksiköinä.

(6) Kehittyneet 
hätäjarrutusjärjestelmät, älykäs 
nopeusavustin, kaistanpitojärjestelmät, 
kääntymisavustin, kuljettajan väsymyksen 
ja tarkkaavaisuuden/tarkkaamattomuuden 
seurantajärjestelmät ja 
peruutustutkajärjestelmät tarjoavat hyvät 
mahdollisuudet onnettomuuksien uhrien 
määrän huomattavaan vähentämiseen. 
Kuljettajan väsymyksen ja 
tarkkaavaisuuden 
havaitsemisjärjestelmien olisi toimittava 
ilman kasvojentunnistusta. Lisäksi nämä 
järjestelmät perustuvat teknologiaan, jota 
jatkossa käytetään myös verkottuneiden ja 
automatisoitujen ajoneuvojen 
käyttöönotossa. Sen vuoksi olisi unionin 
tasolla vahvistettava yhdenmukaiset 
säännöt ja testausmenettelyt, joita 
sovelletaan ajoneuvojen 
tyyppihyväksynnässä tällaisten 
järjestelmien osalta ja tällaisten 
järjestelmien tyyppihyväksynnässä 
erillisinä teknisinä yksiköinä. Lisäksi olisi 
varmistettava, että kyseiset järjestelmät 
ovat tarkistettavissa ja siten turvallisesti 
käytettävissä koko ajoneuvon elinkaaren 
ajan.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kun käyttöön otetaan 
onnettomuustietotallennin, joka tallentaa 
ajoneuvosta ratkaisevan tärkeää tietoa 
lyhyen ajan kuluessa ennen tallennuksen 
käynnistävää tapahtumaa B. (esimerkiksi 
turvatyynyn laukeamista), tapahtuman 

(7) Kun käyttöön otetaan 
onnettomuustietotallennin, joka tallentaa 
ajoneuvosta ratkaisevan tärkeää tietoa 
lyhyen ajan kuluessa ennen tallennuksen 
käynnistävää tapahtumaa B. (esimerkiksi 
turvatyynyn laukeamista), tapahtuman 
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aikana ja sen jälkeen, otetaan samalla 
arvokas askel kohti tarkempien ja 
syvemmälle luotaavien 
onnettomuustietojen saamiseksi. Sen 
vuoksi olisi vaadittava, että 
moottoriajoneuvot varustetaan tällaisilla 
tallentimilla. Lisäksi olisi vaadittava, että 
nämä tallentimet pystyvät tallentamaan ja 
varastoimaan tietoja niin, että jäsenvaltiot 
voivat tietojen avulla tehdä liikenneturva-
analyyseja ja arvioida toteutettujen 
toimenpiteiden vaikuttavuutta.

aikana ja sen jälkeen, otetaan samalla 
arvokas askel kohti tarkempien ja 
syvemmälle luotaavien 
onnettomuustietojen saamiseksi. Sen 
vuoksi olisi vaadittava, että 
moottoriajoneuvot varustetaan tällaisilla 
tallentimilla. Lisäksi tallentimen olisi 
kerättävä ja tallennettava vain sellaisia 
anonymisoituja tietoja, joista on hyötyä 
onnettomuustutkinnalle. Lisäksi näiden 
tallentimien olisi pystyttävä tallentamaan 
ja varastoimaan tietoja niin, että 
jäsenvaltiot voivat tietojen avulla 
ainoastaan tehdä liikenneturva-analyyseja 
ja arvioida toteutettujen toimenpiteiden 
vaikuttavuutta ilman että ajoneuvon 
omistajaa tai haltijaa voidaan tunnistaa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Turvallisuutta koskevat 
tyyppihyväksyntävaatimukset olisi 
testattava ja varmistettava noudattaen 
erityisiä toimintastandardeja, joita 
kaikkien ajoneuvojen on noudatettava 
ajoneuvoluokasta riippumatta.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Käsiteltäessä henkilötietoja, kuten 
kuljettajaa koskevia tietoja, jota käsitellään 
onnettomuustietotallentimissa, tai joita 
kerätään kuljettajan väsymyksen ja 
tarkkaavaisuuden seurantajärjestelmällä tai 
kehittyneellä tarkkaamattomuuden 
tunnistusjärjestelmällä, olisi noudatettava 
EU:n tietosuojalainsäädäntöä ja etenkin 
yleistä tietosuoja-asetusta.28 Ajoneuvoon 

(8) Käsiteltäessä henkilötietoja, kuten 
kuljettajaa koskevia tietoja, joita
käsitellään onnettomuustietotallentimissa, 
tai joita kerätään kuljettajan väsymyksen ja 
tarkkaavaisuuden seurantajärjestelmällä tai 
kehittyneellä tarkkaamattomuuden 
tunnistusjärjestelmällä, olisi noudatettava 
EU:n tietosuojalainsäädäntöä ja etenkin 
yleistä tietosuoja-asetusta28. 
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asennettavan hätänumeroon 112 
perustuvan eCall-järjestelmän kautta 
kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan lisäksi erityisiä suojatoimia.29

Onnettomuustietotallentimen sekä
ajoneuvoon asennettavan hätänumeroon 
112 perustuvan eCall-järjestelmän kautta 
kerättyjen henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan lisäksi erityisiä suojatoimia.29

__________________ __________________

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2015/758, annettu 29 päivänä 
huhtikuuta 2015, hätänumeroon 112 
perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-
järjestelmän käyttöönottoa koskevista 
tyyppihyväksyntävaatimuksista ja 
direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta 
(EUVL L 123, 19.5.2015, s. 77).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2015/758, annettu 29 päivänä 
huhtikuuta 2015, hätänumeroon 112 
perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-
järjestelmän käyttöönottoa koskevista 
tyyppihyväksyntävaatimuksista ja 
direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta 
(EUVL L 123, 19.5.2015, s. 77).

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Ajoneuvoon asennettavan eCall-
järjestelmän käyttöönotto 
moottoripyörissä, hyötyajoneuvoissa ja 
linja-autoissa on välttämätöntä, jotta 
onnettomuuden uhreille saadaan 
mahdollisimman nopeasti ensiapua.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Unionin säännöillä on perinteisesti 
rajoitettu kuorma-autoyhdistelmien 

(15) Unionin säännöillä on perinteisesti 
rajoitettu kuorma-autoyhdistelmien 
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kokonaispituutta, mikä on johtanut 
etuohjaamotyyppisten ratkaisujen 
yleistymiseen, koska niillä voidaan 
maksimoida kuormatila. Koska kuljettaja 
istuu näissä ajoneuvoissa korkealla, 
ratkaisu on kuitenkin laajentanut sokeaa 
aluetta ja heikentänyt suoraa näkyvyyttä 
kuorma-auton ohjaamon ympärillä. Tämä 
on merkittävä tekijä kuorma-auto-
onnettomuuksissa, joissa on osallisena 
loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä. 
Onnettomuuksien uhrien määrää voitaisiin 
pienentää merkittävästi parantamalla 
suoraa näkyvyyttä. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava vaatimuksia, joilla suoraa 
näkyvyyttä parannetaan.

kokonaispituutta, mikä on johtanut 
etuohjaamotyyppisten ratkaisujen 
yleistymiseen, koska niillä voidaan 
maksimoida kuormatila. Koska kuljettaja 
istuu näissä ajoneuvoissa korkealla, 
ratkaisu on kuitenkin laajentanut sokeaa 
aluetta ja heikentänyt suoraa näkyvyyttä 
kuorma-auton ohjaamon ympärillä. Tämä 
on merkittävä tekijä kuorma-auto-
onnettomuuksissa, joissa on osallisena 
loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä. 
Onnettomuuksien uhrien määrää voitaisiin 
pienentää merkittävästi parantamalla 
suoraa näkyvyyttä. Sen vuoksi olisi 
vahvistettava vaatimuksia, joilla suoraa 
näkyvyyttä parannetaan, jotta parannetaan 
loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien 
suoraa näkyvyyttä kuljettajan istuimelta.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Komission olisi vuoden 2019 
loppuun mennessä ehdotettava, että 
olemassa oleviin kuorma-autoihin ja 
linja-autoihin jälkiasennetaan 
teknologisesti kehittyneimmät 
kääntymisavustimet.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Automatisoidut ja verkottuneet 
ajoneuvot voivat antaa valtavan panoksen 
liikennekuolemien vähentämiseen, sillä 
noin 90 prosentin 
liikenneonnettomuuksista arvioidaan 
johtuvan inhimillisestä virheestä. Koska 
automatisoidut ajoneuvot ottavat vähitellen 
hoitaakseen kuljettajan tehtäviä, olisi 
unionin tasolla vahvistettava 

(17) Automatisoidut ja verkottuneet 
ajoneuvot voivat antaa valtavan panoksen 
liikennekuolemien vähentämiseen, sillä yli
90 prosentin liikenneonnettomuuksista 
arvioidaan johtuvan inhimillisestä virheestä
tai inhimillisen virheen ja ajoneuvon 
ja/tai infrastruktuurin 
yhteisvaikutuksesta. Koska automatisoidut 
ajoneuvot ottavat vähitellen hoitaakseen 
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automatisoituihin ajoneuvojen järjestelmiin 
sovellettavia yhdenmukaistettuja sääntöjä 
ja teknisiä vaatimuksia.

kuljettajan tehtäviä, olisi unionin tasolla 
vahvistettava automatisoituihin 
ajoneuvojen järjestelmiin sovellettavia 
yhdenmukaistettuja sääntöjä sekä 
tehokkaita ja soveltuvia teknisiä 
vaatimuksia.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Unionin olisi edelleen edistettävä 
renkaiden melua, vierintävastusta ja 
märkäpitoa koskevien teknisten 
vaatimusten kehittämistä Yhdistyneiden 
kansakuntien tasolla. Tämä johtuu siitä, 
että E-säännössä nro 117 on nyt tällaisia 
yksityiskohtaisia vaatimuksia. Renkaisiin 
sovellettavien vaatimusten mukauttamista 
tekniikan kehitykseen olisi jatkettava 
Yhdistyneiden kansakuntien tasolla 
erityisesti sen varmistamiseksi, että 
renkaiden suorituskykyä arvioidaan myös 
renkaiden elinkaaren lopussa niiden ollessa 
kuluneita ja että lähtökohtana olisi, että 
renkaiden olisi täytettävä vaatimukset koko 
käyttöikänsä ajan eikä niitä vaihdettaisi 
uusiin liian aikaisin. Asetuksessa (EY) N:o 
661/2009 olevat renkaiden suorituskykyä 
koskevat vaatimukset olisi korvattava
vastaavilla E-säännöillä.

(19) Unionin olisi edelleen edistettävä 
renkaiden melua, vierintävastusta ja 
märkäpitoa koskevien teknisten 
vaatimusten kehittämistä Yhdistyneiden 
kansakuntien tasolla. Tämä johtuu siitä, 
että E-säännössä nro 117 on nyt tällaisia
yksityiskohtaisia vaatimuksia. Renkaisiin 
sovellettavien vaatimusten mukauttamista 
tekniikan kehitykseen olisi jatkettava 
nopeasti ja kunnianhimoisesti 
Yhdistyneiden kansakuntien tasolla 
erityisesti sen varmistamiseksi, että 
renkaiden suorituskykyä arvioidaan myös 
renkaiden elinkaaren lopussa niiden ollessa 
kuluneita ja että lähtökohtana olisi, että 
renkaiden olisi täytettävä vaatimukset koko 
käyttöikänsä ajan eikä niitä vaihdettaisi 
uusiin liian aikaisin. Tiukkojen normien 
saavuttamisen varmistamiseksi 
asetuksessa (EY) N:o 661/2009 olevia
renkaiden suorituskykyä koskevia 
vaatimuksia olisi valvottava ja arvioitava, 
ja ne olisi korvattava, jos renkaiden 
suorituskykyä voidaan parantaa 
unionissa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Tämän asetuksen noudattamisen 
varmistamiseksi asetuksessa (EU) 
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2018/858 vahvistettuja säännöksiä 
korjaavista toimenpiteistä ja 
seuraamuksista sovelletaan tähän 
asetukseen.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. vastavalmistettujen renkaiden 
tyyppihyväksynnälle niiden turvallisuuden 
ja ympäristöominaisuuksien osalta.

3. vastavalmistettujen renkaiden 
tyyppihyväksynnälle niiden turvallisuuden 
ja ympäristöominaisuuksien osalta melun 
ja ilman pilaantumisen vähentämisen 
kannalta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’loukkaantumiselle alttiilla 
tienkäyttäjällä’ kaksipyöräistä 
moottoriajoneuvoa käyttävää tienkäyttäjää 
tai ilman moottorin apua kulkevaa 
tienkäyttäjää, kuten pyöräilijää tai 
jalankulkijaa;

1) ’loukkaantumiselle alttiilla 
tienkäyttäjällä’ kaksipyöräistä tai 
kolmipyöräistä moottoriajoneuvoa tai 
sähkömoottorilla varustettua 
henkilökohtaista kulkuvälinettä käyttävää 
tienkäyttäjää tai ilman moottorin apua 
kulkevaa tienkäyttäjää, kuten pyöräilijää tai 
jalankulkijaa;

Perustelu

Moottoripyörät ovat perinteisesti olleet kaksipyöräisiä, ja vaikka monessa nykyään on kolme 
pyörää, ne ovat edelleen haavoittuvia suhteessa autoihin ja kuorma-autoihin. Samalla yhä 
useammat ihmiset käyttävät kaupungeissa liikkumiseen henkilökohtaisia sähkökäyttöisiä 
kulkuvälineitä (potkulaudat, yksipyöräiset jne.). Niitä ei sovi jättää loukkaantumiselle alttiin 
tienkäyttäjän määritelmän ulkopuolelle.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 7 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

7) ’hätäjarrutuksen merkkivalolla’ 
jarruvalaisimien nopeaa vilkkumista, jolla 
ilmoitetaan ajoneuvon takana oleville 
muille tienkäyttäjille siitä, että ajoneuvoon 
on kohdistettu suuri hidastusvoima 
vallitseviin tieolosuhteisiin nähden;

7) ’hätäjarrutuksen merkkivalolla’ 
jarruvalaisimien tai suuntavilkun nopeaa 
vilkkumista, jolla ilmoitetaan ajoneuvon 
takana oleville muille tienkäyttäjille siitä, 
että ajoneuvoon on kohdistettu suuri 
hidastusvoima vallitseviin tieolosuhteisiin 
nähden;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8) ’peruutustutkalla’ kameraa tai 
monitoria käyttävää, optista tai muuta 
havainnointijärjestelmää, joka varoittaa 
kuljettajaa ajoneuvon takana olevista 
ihmisistä ja esineistä ja jonka 
päätarkoituksena on törmäysten 
välttäminen peruutettaessa;

8) ’peruutustutkalla’ järjestelmää, 
joka varoittaa kuljettajaa ajoneuvon takana 
olevista ihmisistä ja esineistä ja jonka 
päätarkoituksena on törmäysten 
välttäminen peruutettaessa;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) ’kehittyneellä 
hätäjarrutusjärjestelmällä’ järjestelmää, 
joka kykenee automaattisesti havaitsemaan 
mahdollisen törmäyksen ja aktivoimaan 
ajoneuvon jarrujärjestelmän ja 
vähentämään ajoneuvon nopeutta 
törmäyksen välttämiseksi tai 
lieventämiseksi;

10) ’kehittyneellä 
hätäjarrutusjärjestelmällä’ järjestelmää, 
joka kykenee automaattisesti havaitsemaan 
mahdollisen törmäyksen ja aktivoimaan 
viime hetkellä automaattisesti ajoneuvon 
jarrujärjestelmän ja vähentämään 
ajoneuvon nopeutta törmäyksen 
välttämiseksi tai lieventämiseksi;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 11 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

11) ’kaistanpitojärjestelmällä’ 
järjestelmää, joka seuraa ajoneuvon 
sijaintia kaistan reunaan nähden ja 
kohdistaa vääntömomenttia ohjauspyörään 
tai painetta jarruihin ainakin silloin, kun 
ajoneuvo poistuu tai on poistumassa 
kaistalta ja olemassa on törmäysvaara;

11) ’kaistanpitojärjestelmällä’ 
järjestelmää, joka seuraa ajoneuvon 
sijaintia kaistan reunaan nähden ja 
kohdistaa varoituksen antaen 
vääntömomenttia ohjauspyörään tai 
painetta jarruihin ainakin silloin, kun 
ajoneuvo poistuu tai on poistumassa 
kaistalta ja olemassa on törmäysvaara;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 11 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a) ’kääntymisavustimella’ 
teknologisesti kehittynyttä järjestelmää, 
joka havaitsee erityisesti kuolleissa 
kulmissa lähellä ajoneuvon tienreunaista 
sivua olevat loukkaantumiselle alttiit 
tienkäyttäjät ja antaa varoituksen 
estääkseen törmäyksen tällaisten 
loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien 
kanssa;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

13) ’onnettomuustietotallentimella’ 
järjestelmää, joka tallentaa ja varastoi 
kriittisiä törmäykseen liittyviä parametreja 
ja tietoja törmäyksen aikana ja sen 
jälkeen;

13) ’onnettomuustietotallentimella’ 
järjestelmää, joka tallentaa ja varastoi 
kriittisiä törmäykseen liittyviä parametreja 
ja tietoja tarvittavan ajan ja korkeintaan 
viisi sekuntia törmäyksen tapahtuessa;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 14 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

14) ’etusuojajärjestelmällä’ erillistä 
rakennetta tai rakenteita, kuten 
karjapuskuria tai lisäpuskuria, jonka 
tarkoituksena on ajoneuvossa 
alkuperäisvarusteena olevan puskurin 
lisäksi suojata ajoneuvon ulkopintaa 
vahingoilta törmäystilanteessa, mutta ei 
kuitenkaan rakenteita, joiden massa on alle 
0,5 kg ja joiden tarkoituksena on suojata 
ainoastaan ajoneuvon valaisimia;

14) ’etusuojajärjestelmällä’ erillistä 
rakennetta tai rakenteita, kuten 
karjapuskuria tai lisäpuskuria, jonka 
tarkoituksena on ajoneuvossa 
alkuperäisvarusteena olevan puskurin 
lisäksi suojata ajoneuvon ulkopintaa 
vahingoilta tai matkustajia 
loukkaantumiselta törmättäessä 
esineeseen tai eläimeen, mutta ei 
kuitenkaan rakenteita, joiden massa on alle 
0,5 kg ja joiden tarkoituksena on suojata 
ainoastaan ajoneuvon valaisimia;

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 21 alakohta

Komission teksti Tarkistus

21) ’automatisoidulla ajoneuvolla’ 
moottoriajoneuvoa, joka suunniteltu ja 
rakennettu liikkumaan itsenäisesti pitkiä 
aikoja ilman ihmisen jatkuvaa valvontaa;

21) ’automatisoidulla ajoneuvolla’ 
moottoriajoneuvoa, joka on suunniteltu ja 
rakennettu liikkumaan itsenäisesti pitkiä 
aikoja liikennesääntöjen mukaisesti ilman 
ihmisen jatkuvaa valvontaa;

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Valmistajien on varmistettava, että 
ajoneuvot suunnitellaan, rakennetaan ja 
kootaan niin, että ajoneuvon matkustajien 
ja loukkaantumiselle alttiiden 
tienkäyttäjien riski loukkaantua on 
mahdollisimman pieni.

4. Valmistajien on varmistettava, että 
ajoneuvot suunnitellaan, rakennetaan ja 
kootaan niin, että kun ajoneuvoja 
käytetään käyttötarkoituksen mukaisella 
tavalla ajoneuvon matkustajien ja 
loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien 
riski kuolla tai loukkaantua estetään tai 
onnettomuuden tapahtuessa 
minimoidaan.

Tarkistus 25
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jalankulkijat, pyöräilijät, näkemä ja 
näkyvyys

b) jalankulkijat, pyöräilijät, 
rullaluistelijat ja rullalautailijat, näkemä 
ja näkyvyys

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tässä asetuksessa vahvistettujen 
turvallisuutta koskevien 
tyyppihyväksyntävaatimusten on oltava 
teknologianeutraaleja, ja ne on testattava 
ja varmistettava noudattaen erityisiä 
toimintastandardeja, joita kaikkien 
ajoneuvojen on noudatettava 
ajoneuvoluokasta riippumatta.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Valmistajien on esitettävä 
omistajan käsikirjassa selkeitä ja 
kuluttajaystävällisiä tietoja, jotta 
kuljettajat ymmärtävät 
ajoavustusjärjestelmät ja niiden 
ominaisuudet.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) renkaiden tyyppihyväksyntä, b) renkaiden tyyppihyväksyntä, 
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mukaan luettuina niiden asentamista 
koskevat tekniset vaatimukset.

mukaan luettuina niiden testaaminen 
kulutettuina ja maantieajossa erilaisissa 
sääolosuhteissa, mukaan luettuna 
märkäpito, ja niiden asentamista koskevat 
tekniset vaatimukset.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) unionin tasolla käyttöön otettava 
luokkien M1 ja N1 ajoneuvoihin 
asennettujen renkaiden 
tyyppihyväksyntätesti, joka koskee 
kuluneiden renkaiden märkäpitoa.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) eCall-järjestelmä

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f b) onnettomuustietotallennin

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Moottoriajoneuvot on varustettava 
kehittyneillä hätäjarrutusjärjestelmillä, 
jotka suunnitellaan ja asennetaan 
kahdessa vaiheessa ja joiden avulla 
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voidaan

a) ensimmäisessä vaiheessa havaita 
moottoriajoneuvon edessä olevat liikkuvat 
ajoneuvot ja kiinteät esteet

b) toisessa vaiheessa ulottaa 
havaitsemiskyky erityisesti kuolleissa 
kulmissa koskemaan myös 
moottoriajoneuvon edessä olevia 
loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä.

Kehittyneiden hätäjarrutusjärjestelmien 
on täytettävä erityisesti seuraavat 
vaatimukset: 

a) järjestelmiä ei pidä voida kytkeä pois 
toiminnasta

b) kuljettajan tulee voida ohittaa 
järjestelmien automaattinen 
ajotapahtumiin puuttuminen tietyillä 
toimilla, kuten kiihdyttämällä

c) järjestelmien on oltava tavanomaisessa 
toimintatilassaan aina, kun ajoneuvon 
pääkytkin kytketään

d) varoitusäänet on voitava kytkeä 
helposti pois käytöstä, mutta toimenpide ei 
saa samalla kytkeä pois käytöstä 
järjestelmän muita toimintoja kuin 
varoitusäänet.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Ajamista avustavien 
turvajärjestelmien ja varoitusten on oltava 
helposti kaikkien kuljettajien 
ymmärrettävissä, vanhukset ja vammaiset 
henkilöt mukaan luettuina.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 c. Onnettomuustietotallentimien on 
täytettävä erityisesti seuraavat 
vaatimukset:

a) ne tallentavat ja varastoivat tarvittavan 
ajan ja enintään viisi sekuntia 
onnettomuuden tapahtuessa tiedot 
ajoneuvon nopeudesta, sen 
turvajärjestelmien tilasta ja 
aktivoitumisasteesta ja muista 
merkityksellisistä ajoneuvon sisäisten 
aktiivisten turvajärjestelmien ja 
onnettomuuksia ehkäisevien järjestelmien 
syöttöparametreista,

b) laitteita ei saa pystyä kytkemään pois 
käytöstä.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla

Yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa 
koskevat säännöt

1. Tämä asetus ei rajoita Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 2016/679 soveltamista. Edellä 6 
artiklan 4 a kohdassa tarkoitetun 
onnettomuustietotallentimen kautta 
tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä 
on noudatettava mainitussa asetuksessa 
vahvistettuja henkilötietojen suojaa 
koskevia sääntöjä.

2. Onnettomuustietotallentimen 
käsittelemiä henkilötietoja on käytettävä 
vain onnettomuustietojen tutkimiseen 
Onnettomuustiedot on asetettava 
yksinomaan kansallisten viranomaisten 
saataville unionin tai kansallisen 
lainsäädännön perusteella ja asetuksen 
(EU) N:o 2016/679 mukaisesti 
standardoidun käyttöliittymän kautta. 
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Anonymisoitujen tietojen, jotka 
onnettomuustietotallentimet pystyvät 
tallentamaan ja varastoimaan, tulee 
sisältää ajoneuvon tyyppi, versio ja 
variantti ja erityisesti ajoneuvoon 
asennetut aktiiviset turvajärjestelmät ja 
onnettomuuksia ehkäisevät järjestelmät. 
Niihin ei kuitenkaan saa sisältyä 
ajoneuvon valmistenumerossa olevan 
ajoneuvon yksilöintiosan neljää viimeistä 
numeroa tai muita tietoja, joiden 
perusteella itse ajoneuvo tai sen omistaja 
tai haltija voitaisiin tunnistaa.

3. Tämän asetuksen mukaisesti käsiteltyjä 
henkilötietoja ei saa säilyttää pidempään 
kuin on tarpeen tämän artiklan toisessa 
kohdassa tarkoitettua 
onnettomuustietojen tutkimista varten. 
Nämä tiedot on poistettava kokonaan heti, 
kun niitä ei enää tarvita mainittuun 
tarkoitukseen.

4. Valmistajien on varmistettava, että 
onnettomuustietotallennin ei ole 
jäljitettävissä eikä siihen kohdistu 
minkäänlaista jatkuvaa paikannusta.

5. Valmistajien on varmistettava, että 
onnettomuustietotallentimen sisäisessä 
muistissa olevia tietoja poistetaan 
automaattisesti ja jatkuvasti.

6. Näiden tietojen ei tule olla saatavilla 
onnettomuustietotallentimen ulkopuolella 
millekään toimijoille ennen kuin 
mahdollinen onnettomuus tapahtuu.

7. Onnettomuustietotallentimeen on 
sisällytettävä yksityisyyttä parantavia 
teknologioita, jotta kuljettajille voidaan 
tarjota asianmukainen yksityisyyden 
suojan taso ja korkeatasoinen 
tietotekninen turvallisuus, sekä riittävät 
suojakeinot valvonnan, etämanipuloinnin 
ja väärinkäytön estämiseen, 
kyberhyökkäykset mukaan luettuina.

8. Valmistajien on esitettävä omistajan 
käsikirjassa selkeät ja perusteelliset tiedot 
onnettomuustietotallentimen kautta 
tapahtuvasta tietojen käsittelystä. 
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Kyseisten tietojen on käsitettävä 
seuraavat:

a) viittaus tietojen käsittelyn 
oikeusperustaan;

b) ilmoitus siitä, että 
onnettomuustietotallennin aktivoituu 
oletusarvoisesti;

c) onnettomuustietotallentimen 
suorittamaa tietojen käsittelyä koskevat 
järjestelyt;

d) onnettomuustietotallentimen 
tietojenkäsittelyn nimenomainen 
tarkoitus, joka on rajoitettava 6 a artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuun 
onnettomuustietojen tutkimiseen;

e) kerättävien ja käsiteltävien tietojen 
tyypit sekä näiden tietojen vastaanottajat;

f) onnettomuustietotallentimen tietojen 
säilyttämisen aikaraja;

g) ilmoitus siitä, että ajoneuvoon ei 
kohdistu jatkuvaa paikannusta;

h) yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten 
rekisteröidyt henkilöt voivat käyttää 
oikeuksiaan, sekä tiedonsaantipyyntöjen 
käsittelystä vastaavasta yhteyspalvelusta.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Luokkien M1 ja N1 ajoneuvot on 
varustettava kehittyneillä 
hätäjarrutusjärjestelmillä, jotka 
suunnitellaan ja asennetaan kahdessa 
vaiheessa ja joiden avulla voidaan

Poistetaan.

a) ensimmäisessä vaiheessa havaita 
moottoriajoneuvon edessä olevat liikkuvat 
ajoneuvot ja kiinteät esteet

b) toisessa vaiheessa ulottaa 
havaitsemiskyky koskemaan myös 
moottoriajoneuvon edessä olevia 
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loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luokkien M1 ja N1 ajoneuvot on 
varustettava kaistanpitojärjestelmällä.

3. Luokkien M1 ja N1 ajoneuvot on 
varustettava kaistanpitojärjestelmällä ja 
kaistavahtijärjestelmällä.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Kehittyneiden 
hätäjarrutusjärjestelmien ja 
kaistanpitojärjestelmien on täytettävä 
erityisesti seuraavat vaatimukset:

4. Kaistanpitojärjestelmien tai 
kaistavahtijärjestelmien on täytettävä 
erityisesti seuraavat vaatimukset:

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kuljettajan tulee voida ohittaa 
järjestelmien automaattinen 
ajotapahtumiin puuttuminen tietyillä 
toimilla, kuten ohjaamalla;

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Luokkien M1 ja N1 ajoneuvot on 
varustettava 
onnettomuustietotallentimella. 
Onnettomuustietotallentimien on 
täytettävä erityisesti seuraavat 

Poistetaan.
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vaatimukset:

a) niiden on pystyttävä tallentamaan 
ja varastoimaan törmäystä edeltävältä, 
sen aikaiselta ja sen jälkeiseltä ajalta 
tiedot vähintään ajoneuvon nopeudesta, 
sen turvajärjestelmien tilasta ja 
aktivoitumisasteesta ja muista 
merkityksellisistä ajoneuvon sisäisten
aktiivisten turvajärjestelmien ja 
onnettomuuksia ehkäisevien järjestelmien 
syöttöparametreista

b) laitteita ei saa pystyä kytkemään 
pois käytöstä

c) niiden on pystyttävä tallentamaan 
ja varastoimaan tietoja niin, että tiedot on 
suojattu muuntelulta ja että ne voidaan 
asettaa unionin tai kansallisen 
lainsäädännön perusteella ja asetuksen 
(EU) N:o 2016/679 mukaisesti 
standardoidun käyttöliittymän kautta 
kansallisten viranomaisten saataville 
onnettomuustietojen analysointia varten, 
ja että ajoneuvon tyyppi, versio ja 
variantti ja erityisesti ajoneuvoon 
asennetut aktiiviset turvajärjestelmät ja 
onnettomuuksia ehkäisevät järjestelmät 
voidaan tunnistaa täsmällisesti.

Niihin tietoihin, jotka 
onnettomuustietotallentimet pystyvät 
tallentamaan ja varastoimaan, ei 
kuitenkaan saa sisältyä ajoneuvon 
valmistenumerossa olevan ajoneuvon 
yksilöintiosan neljää viimeistä numeroa 
tai muita tietoja, joiden perusteella itse 
ajoneuvo voitaisiin tunnistaa.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Luokkien M2, M3, N2 ja N3

ajoneuvot on varustettava 
kaistavahtijärjestelmällä ja kehittyneellä 
hätäjarrutusjärjestelmällä, jotka täyttävät 7 

2. Luokkien M2, M3, N2 ja N3

ajoneuvot on varustettava kaistanpito- ja 
kaistavahtijärjestelmällä ja kehittyneellä 
hätäjarrutusjärjestelmällä, jotka täyttävät 7 



AD\1173620FI.docx 23/35 PE627.562v02-00

FI

kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa 
säädöksissä vahvistetut vaatimukset.

kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa 
säädöksissä vahvistetut vaatimukset.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luokkien M2, M3, N2 ja N3

ajoneuvot on varustettava kehittyneillä 
järjestelmillä, jotka havaitsevat lähellä 
ajoneuvon etuosaa tai ajoneuvon 
tienreunaista sivua olevat 
loukkaantumiselle alttiit tienkäyttäjät ja 
varoittavat heistä tai estävät törmäyksen 
tällaisten loukkaantumiselle alttiiden 
tienkäyttäjien kanssa.

3. Luokkien M2, M3, N2 ja N3

ajoneuvot on varustettava 
kääntymisavustimella, joka täyttää 7 
kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa 
säädöksissä vahvistetut vaatimukset.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen järjestelmien on täytettävä 
erityisesti seuraavat vaatimukset:

4. Tämän artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen järjestelmien on täytettävä 
erityisesti seuraavat vaatimukset:

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kuljettajan tulee voida ohittaa 
järjestelmien automaattinen 
ajotapahtumiin puuttuminen tietyillä 
toimilla, kuten ohjaamalla;

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
järjestelmää ei voi sulkea.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Luokkien M2, M3, N2 ja N3

ajoneuvot on suunniteltava ja rakennettava 
siten, että loukkaantumiselle alttiiden 
tienkäyttäjien suora näkyvyys kuljettajan 
istuimelta paranee.

5. Luokkien M2, M3, N2 ja N3

ajoneuvot on suunniteltava ja rakennettava 
siten, että loukkaantumiselle alttiiden 
tienkäyttäjien suora näkyvyys kuljettajan 
istuimelta paranee. Komissio ehdottaa 
delegoitua säädöstä suoraa näkyvyyttä 
koskevista vaatimuksista, joilla poistetaan 
kuollut kulma kuorma-auton kuljettajan 
edestä ja kuljettajan puoleiselta sivulta ja 
joilla pienennetään huomattavasti 
kuollutta kulmaa ajoneuvon 
tienreunaisella sivulla. Tätä vaatimusta 
eriytetään kuorma-autotyypin mukaan.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Luokkien M2 ja M3 ajoneuvot, 
joissa on tilaa kuljettajan lisäksi yli 22 
matkustajalle ja joihin on rakennettu alueet 
seisoville matkustajille siten, että 
matkustajien usein toistuva sisään- ja 
uloskäynti on mahdollista, on suunniteltava 
ja rakennettava niin, että 
liikuntarajoitteisilla henkilöillä, pyörätuolin 
käyttäjät mukaan luettuina, on niihin 
esteetön pääsy.

6. Luokkien M2 ja M3 ajoneuvot, 
joissa on tilaa kuljettajan lisäksi yli 22 
matkustajalle ja joihin on rakennettu alueet 
seisoville matkustajille siten, että 
matkustajien usein toistuva sisään- ja 
uloskäynti on mahdollista, on suunniteltava 
ja rakennettava niin, että 
liikuntarajoitteisilla henkilöillä, pyörätuolin 
käyttäjät ja vammaiset mukaan luettuina, 
on niihin esteetön pääsy.

Tarkistus 48
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Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) järjestelmät, jotka suorittavat 
ajoneuvon hallintatoimia kuljettajan 
puolesta, mukaan luettuna ohjaus, 
kiihdytys ja jarrutus

a) järjestelmät, jotka suorittavat 
ajoneuvon hallintatoimia kuljettajan 
puolesta, mukaan luettuna ohjaus, 
kiihdytys ja jarrutus sekä 
merkinantovelvollisuuden suorittaminen

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio esittää 3 vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen 
joka kolmas vuosi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, 
joka sisältää tarvittaessa ehdotuksia, joilla 
tarkistetaan tätä asetusta tai muuta asiaa 
koskevaa yhteisön lainsäädäntöä uusien 
turvaominaisuuksien sisällyttämistä 
silmällä pitäen.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan [...] päivästä [...]kuuta [...] 
[Julkaisutoimisto lisää päivämäärän, joka 
on 36 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä].

Sitä sovelletaan [...] päivästä [...]kuuta [...] 
[Julkaisutoimisto lisää päivämäärän, joka 
on 24 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.] Edellä 12 artiklassa 
tarkoitetut delegoidut säädökset on 
julkaistava vähintään 12 kuukautta ennen 
niiden soveltamista.
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Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
Liite II – taulukko – rivi 13

Komission teksti

Aihe E-säännöt
Tekniset 
lisävaatimukset

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
ntti

Taka-alleajosuojaus E-sääntö nro 58 A A A A A A A A A A A A

Tarkistus

Aihe E-säännöt
Tekniset 
lisävaatimukset

1. M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
ntti

Taka-alleajosuojaus E-sääntö nro 58

Luokkien N2 ja N3 
ajoneuvoissa on 
estettävä niihin 
törmäävien enintään 
56 km/h ajavien 
ajoneuvojen alleajo.

A A A A A A A A A A A A
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
Liite II – taulukko – rivi 36

Komission teksti

Aihe E-säännöt
Tekniset 
lisävaatimukset

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
ntti

Kehittyneet 
hätäjarrutusjärjestelmät 
jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden varalta

C C

Tarkistus

Aihe E-säännöt
Tekniset 
lisävaatimukset

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
ntti

Kehittyneet 
hätäjarrutusjärjestelmät 
jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden varalta

C C C C C C
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Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
Liite II – taulukko – rivi 38

Komission teksti

Aihe E-säännöt
Tekniset 
lisävaatimukset

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Erilli
nen 
tekni
nen 
yksi
kkö

Kom
pone
ntti

Sokeita pisteitä valvova 
järjestelmä

B B B B B

Tarkistus

Aihe E-säännöt
Tekniset 
lisävaatimukset

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
ntti

Kääntymisavustin B B B B B
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Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
Liite II – taulukko – rivi 49

Komission teksti

Aihe E-säännöt
Tekniset 
lisävaatimukset

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Erilli
nen 
tekni
nen 
yksi
kkö

Kom
pone
ntti

Kaistanpitojärjestelmä B B

Tarkistus

Aihe E-säännöt
Tekniset 
lisävaatimukset

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
ntti

Kaistanpitojärjestelmä ja 
kaistavahtijärjestelmä

B B B B B B
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Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
Liite II – taulukko – rivi 61

Komission teksti

Aihe E-säännöt
Tekniset 
lisävaatimukset

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Erilli
nen 
tekni
nen 
yksi
kkö

Kom
pone
ntti

Raskaiden 
hyötyajoneuvojen 
rengaspaineen seuranta

B B B B B B

Tarkistus

Aihe E-säännöt
Tekniset 
lisävaatimukset

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
ntti

Raskaiden 
hyötyajoneuvojen 
rengaspaineen seuranta

B B B B B B B
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Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
Liite II – taulukko – rivi 72

Komission teksti

Aihe E-säännöt
Tekniset 
lisävaatimukset

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Erilli
nen 
tekni
nen 
yksi
kkö

Kom
pone
ntti

Älykäs nopeusavustin B B B B B B B

Tarkistus

Aihe E-säännöt
Tekniset 
lisävaatimukset

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
ntti

Älykäs nopeusavustin C C C C C C C



PE627.562v02-00 32/35 AD\1173620FI.docx

FI

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
Liite II – taulukko – rivi 90

Komission teksti

Aihe E-säännöt
Tekniset 
lisävaatimukset

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4

Erilli
nen 
tekni
nen 
yksi
kkö

Kom
pone
ntti

Onnettomuustietotallenni
n

B B5 B5 B B5 B5 B

Tarkistus

Aihe E-säännöt
Tekniset 
lisävaatimukset

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4 STU
Kom
pone
ntti

Onnettomuustietotallenni
n

B B B B B B B
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Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
Liite II – Taulukkoon liittyvät huomautukset: – D kohta

Komission teksti Tarkistus

D: Päivämäärä, josta alkaen EU-
tyyppihyväksyntää ei myönnetä:

D: Päivämäärä, josta alkaen EU-
tyyppihyväksyntää ei myönnetä:

[Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, 
joka on 48 kuukautta tämän asetuksen 
soveltamisen alkamispäivästä]

[Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, 
joka on 36 kuukautta tämän asetuksen 
soveltamisen alkamispäivästä]

Päivämäärä, josta alkaen kielletään 
ajoneuvojen rekisteröinti sekä 
komponenttien ja erillisten teknisten 
yksiköiden saattaminen markkinoille ja 
käyttöönotto:

Päivämäärä, josta alkaen kielletään 
ajoneuvojen rekisteröinti sekä 
komponenttien ja erillisten teknisten 
yksiköiden saattaminen markkinoille ja 
käyttöönotto:

[Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, 
joka on 84 kuukautta tämän asetuksen 
soveltamisen alkamispäivästä]

[Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, 
joka on 72 kuukautta tämän asetuksen 
soveltamisen alkamispäivästä]
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