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Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaksi- ja 
kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden 
asennuksesta (kodifioitu toisinto)
(KOM(2007)0768 – C6-0449/2007 – 2007/0270(COD))

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1 mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä tarkastelee komission 
antamia kodifiointiehdotuksia.

Jäsenille lähetetään ohessa neuvoa-antavan ryhmän lausunto käsillä olevasta 
kodifiointiehdotuksesta.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan on tarkoitus ilmaista kantansa lausuntoon kokouksessaan 
28.–29. toukokuuta 2008.

SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO

Liite

                                               
1 EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.
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OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN
NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel 4. maaliskuuta 2008

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kaksi- ja kolmipyöräisten 
moottoriajoneuvojen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennuksesta
KOM(2007)0768 lopullinen, 5.12.2007 – 2007/0270(COD)

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-
antava ryhmä kokoontui 12. joulukuuta 2007, 10. tammikuuta 2008 ja 7. helmikuuta 2008 
käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission tekemää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli ehdotusta1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, 
jolla kodifioidaan kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen valaisimien ja 
merkkivalolaitteiden asennuksesta 29. lokakuuta 1993 annettu neuvoston direktiivi 
93/92/ETY, ja totesi yksimielisesti seuraavaa:

1) Liitteessä IV olevassa 6.1.3 kohdassa oleva sana ”Sijainti” korvataan sanalla 
”Sijoittaminen”.

2) Liitteessä V olevaa 6.12.5 kohtaa koskeva muutos ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

3) Direktiivin 93/92/ETY englanninkielisessä versiossa havaittiin joitakin virheitä. 
Niiden korjaamiseksi on syytä tehdä seuraavat muutokset:
– liitteessä V olevassa 6.1.10 kohdassa oleva sana ”valinnainen” korvataan 

sanalla ”pakollinen”

                                               
1 Neuvoa-antavalla työryhmällä oli käytössään ehdotuksen kaikki viralliset kieliversiot. Ryhmän työ perustui 
englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.
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– liitteessä V olevassa 6.12.1 kohdassa oleva sana ”kaksi” korvataan sanalla
”yksi”

– liitteessä VI olevaa 6.3.10 kohtaa koskeva muutos ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Tarkastelun perusteella ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus on säännönmukainen 
kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten säädösten asiasisältöä.

(allek.) C. PENNERA (allek.) J.-C. PIRIS (allek.) C.-F. DURAND
Pääjohtaja Pääjohtaja Vt. pääjohtaja
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