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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja 
moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta pyritään 
vahvistamaan moottoriajoneuvojen rakentamiselle yhdenmukaistetut säännöt ja huolehtimaan 
siltä osin sisämarkkinoiden sujuvasta toiminnasta ja samalla korkeatasoisesta ympäristön
suojelusta rajoittamalla ilmakehään joutuvia päästöjä.

Ajoneuvojen valmistajien on taattava riippumattomille toimijoille, kuten korjausliikkeille ja 
korjauslaitteiden tai -työkalujen tai varaosien valmistajille tai jälleenmyyjille, rajoittamaton ja 
standardoitu pääsy ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskeviin tietoihin ja 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin, jotta korjaus- ja 
huoltopalvelujen markkinoilla käytäisiin tehokasta kilpailua ja jotta riippumattomia toimijoita 
ei suljettaisi markkinoiden ulkopuolelle.

Valmistelija kannattaa yleisesti ottaen ehdotusta, mutta hän ehdottaa lisäparannuksia 
ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen saatavuuteen. Raskaat hyötyajoneuvot 
valmistetaan usein useammassa vaiheessa, ja siksi pääsy ajoneuvon korjaamiseen tarvittaviin 
tietoihin on varmistettava myös näissä tilanteissa samalla kun taataan, että riippumattomilla 
toimijoilla on pääsy kaikkiin ajoneuvon eri komponentteja koskeviin ajan tasalla oleviin 
tietoihin. Siksi valmistelija ehdottaa, että kun tyyppihyväksyntä on monivaiheinen, kustakin 
hyväksynnästä vastaava valmistaja vastaa myös kyseisessä vaiheessa siitä, että korjaamiseen 
tarvittavat tiedot toimitetaan sekä lopulliselle valmistajalle että riippumattomille toimijoille.

Euro 5 -luokan (henkilöautot) korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin pääsyyn 
sovellettavia määräyksiä ei voida siirtää sovellettaviksi sellaisinaan Euro VI -luokan (raskaat 
hyötyajoneuvot) ajoneuvoihin standardoidulla toimitusilmoituksella.  Siksi komissio on 
antanut Euroopan standardisoimiskomitealle valtuudet kehittää korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen toimittamista varten uuden mallin, jossa otetaan huomioon nykyinen 
ajoneuvotekniikka ja jota voidaan soveltaa myös raskaisiin hyötyajoneuvoihin. Kun uusi malli 
on hyväksytty, kaikki korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot on toimitettava sen 
mukaisesti.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien 
tietojen rajoittamaton saatavuus teknisten 
tietojen hakemiseen soveltuvien 
standardoitujen hakukeinojen avulla sekä 
tehokas kilpailu ajoneuvojen korjaamiseen 
ja huoltamiseen tarvittavien 
tietopalveluiden markkinoilla ovat tarpeen 
parannettaessa sisämarkkinoiden toimintaa, 
erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden, 
sijoittautumisvapauden ja palvelujen 
tarjoamista koskevan vapauden suhteen. 
Suuri osa tällaisista tiedoista koskee 
ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä ja 
niiden yhteentoimivuutta ajoneuvojen 
muiden järjestelmien kanssa. On 
aiheellista säätää teknisistä eritelmistä, 
joita valmistajien olisi noudatettava 
verkkosivuillaan, sekä kohdennetuista 
toimista, joilla varmistetaan, että pienet ja 
keskisuuret yritykset (pk-yritykset) voivat 
saada nämä tiedot kohtuullisin ehdoin.

(8) Ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien 
tietojen rajoittamaton saatavuus teknisten 
tietojen hakemiseen soveltuvien 
standardoitujen hakukeinojen avulla sekä 
tehokas kilpailu ajoneuvojen korjaamiseen 
ja huoltamiseen tarvittavien 
tietopalveluiden markkinoilla ovat tarpeen 
parannettaessa sisämarkkinoiden toimintaa, 
erityisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden, 
sijoittautumisvapauden ja palvelujen 
tarjoamista koskevan vapauden suhteen. 
Suuri osa tällaisista tiedoista koskee 
ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä ja 
niiden yhteentoimivuutta ajoneuvojen 
muiden järjestelmien kanssa. On tarpeen
säätää teknisistä eritelmistä, joita 
valmistajien olisi noudatettava 
verkkosivuillaan, sekä kohdennetuista 
toimista, joilla varmistetaan, että pienet ja 
keskisuuret yritykset (pk-yritykset) voivat 
saada nämä tiedot kohtuullisin ehdoin. 

Or. en

Perustelu

On pikemminkin tarpeen kuin vain aiheellista säätää teknisistä eritelmistä, joita valmistajien 
on noudatettava verkkosivuillan.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Komission olisi viimeistään ...* 
arvioitava uudelleen ajoneuvojen 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen rajoittamatonta saatavuutta 
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koskevan järjestelmän toimivuutta sen 
määrittämiseksi, onko aiheellista koota 
kaikki ajoneuvojen korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavien tietojen 
saatavuutta koskevat säännökset 
muutettuun tyyppihyväksyntää koskevaan 
puitelainsäädäntöön. Mikäli kaikkien 
ajoneuvoa koskevien tietojen saatavuutta 
koskevat säännökset konsolidoidaan tällä 
tavoin, olisi tässä asetuksessa annetut 
vastaavat säännökset kumottava, 
edellyttäen että korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavien tietojen 
saatavuutta koskevat nykyiset oikeudet 
säilytetään.
___________

* Neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Kaikkien korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus olisi sisällytettävä 
tyyppihyväksyntää koskevaan puitedirektiiviin tai muuhun tyyppihyväksyntää koskevaan 
puitelainsäädäntöön. Vastaava Euro 5/6-luokan ajoneuvoja (henkilöautot) koskeva kohta on 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 johdanto-osan 9 kappaleessa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Komission olisi kannustettava 
kehittämään kansainvälisesti 
yhdenmukaistettu standardimalli, jotta 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittaviin tietoihin päästäisiin 
rajoituksitta ja standardoidusti.

Or. en
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Perustelu

Komission on pyrittävä kansainvälisesti yhdenmukaistettuun ISO-standardoituun malliin, joka 
koskee korjaamiseen tarvittavien tietojen toimittamista, jotta voidaan varmistaa 
moottoriajoneuvoja koskevan lainsäädännön kansainvälisen yhdenmukaistamisen 
kehittyminen ja laajentaa yhdenmukaistamista uusille aloille.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 c) On välttämätöntä laatia yhteinen 
eurooppalainen standardimalli 
ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä 
koskevien tietojen ja ajoneuvon 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen toimittamista varten. Koska 
nykyistä OASIS-formaattia ei voida 
soveltaa täysipainoisesti raskaiden 
hyötyajoneuvojen sisäisiä 
valvontajärjestelmiä koskeviin tietoihin ja 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin 
tietoihin, Euroopan 
standardoimiskomitealle on annettu 
valtuudet laatia laajennettu vakiomalli 
näitä tietoja varten. Tämän vakiomallin 
olisi perustuttava OASIS-formaattiin, jota 
mukautetaan raskaita hyötyajoneuvoja 
koskevien erityistarpeiden mukaisesti. 
Raskaiden hyötyajoneuvojen sisäisiä 
valvontajärjestelmiä koskevat tiedot ja 
korjaamista ja huoltamista koskevat tiedot 
olisi esitettävä helppopääsyisesti ja 
muodossa, jolla taataan syrjimätön pääsy, 
kunnes Euroopan standardoimiskomitea 
on hyväksynyt uuden vakiomallin. 
Tietojen olisi oltava saatavilla 
valmistajien verkkosivuilla tai, jollei tätä 
voida tietojen luonteesta johtuen 
toteuttaa, muussa asianmukaisessa 
muodossa.  OASIS-asiakirjassa SC1-D2 
määriteltyjen teknisten tietojen 
soveltamisalaa koskevat eritelmät olisi 
sisällytettävä tämän asetuksen 
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täytäntöönpanemiseksi hyväksyttäviin 
toimiin.

Or. en

Perustelu

Katso 6 artiklan 1 kohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(7) ‘ajoneuvon sisäisellä 
valvontajärjestelmällä’ tai ’OBD-
järjestelmällä’ tarkoitetaan ajoneuvossa 
sijaitsevaa päästöjenrajoituslaitteiden 
kunnonvalvontajärjestelmää, jonka on 
kyettävä ilmoittamaan toimintahäiriöiden 
todennäköiset sijainnit tietokoneen 
muistiin tallennettujen vikakoodien avulla;

(7) ’ajoneuvon sisäisellä 
valvontajärjestelmällä’ tai ’OBD-
järjestelmällä’ tarkoitetaan ajoneuvossa tai 
moottorissa olevaa järjestelmää, joka 
tunnistaa toimintahäiriöt ja mahdollisesti 
osoittaa niiden esiintymisen 
hälytysjärjestelmän avulla, näyttää niiden 
todennäköisen sijainnin tietokoneen 
muistiin tallennettujen tietojen avulla ja/tai 
tulostaa kyseiset tiedot; komissio voi 
ajoneuvojen sisäisten 
valvontajärjestelmien teknisen kehityksen 
huomioon ottamiseksi vahvistaa 
direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 
9 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen toisenlaisen määritelmän.

Or. en

Perustelu

Ajoneuvojen sisäinen valvontajärjestelmä ei itse asiassa valvo päästöjä. OBD-järjestelmä 
valvoo niiden järjestelmien ja osien toimintaa, jotka valvovat päästöjä. Ehdotettu uusi 
määritelmä vastaa maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettua OBD-järjestelmän määritelmää. 
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajien on annettava itsenäisille 
toimijoille vapaa ja standardoitu pääsy 
ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä
koskeviin tietoihin ja ajoneuvojen 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin 
tietoihin.

1. Valmistajien on annettava itsenäisille 
toimijoille vapaa ja standardoitu pääsy 
ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä 
koskeviin tietoihin ja ajoneuvojen 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin 
tietoihin.

Kun tyyppihyväksyntä on monivaiheinen, 
kustakin hyväksynnästä vastuussa oleva 
valmistaja vastaa myös korjaamiseen 
tarvittavien tietojen toimittamisesta sekä 
lopulliselle valmistajalle että kyseisen 
vaiheen riippumattomille toimijoille. 
Lopullinen valmistaja vastaa tietojen 
toimittamisesta koko ajoneuvoa 
käsitteleville riippumattomille toimijoille. 
Saantiajasta peritään maksu vain kerran.

Tällöin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 6 ja 7 artiklaa.

Asetuksen (EY) N:o 715/2007 6 ja 
7 artiklaa sovelletaan vastaavasti. Kun 
Euroopan standardoimiskomitean 
vastaava standardi on hyväksytty, 
ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä 
koskevien tietojen ja korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavien tietojen on 
perustuttava kyseiseen standardiin.
Ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä 
koskevat tiedot ja korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavat tiedot on 
esitettävä helposti saatavina ja 
syrjimättömällä tavalla kunnes Euroopan 
standardoimiskomitean vastaava 
standardi on hyväksytty. Tietojen on 
oltava saatavilla valmistajien 
verkkosivuilla tai, jollei tätä voida tietojen 
luonteesta johtuen toteuttaa, muussa 
asianmukaisessa muodossa. 

Or. en
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Perustelu

Yksittäinen valmistaja kokoaa usein raskaat hyötyajoneuvot, mutta merkittävä osa niistä 
valmistetaan ja myydään useassa vaiheessa (esim. auton alusta ja moottori). 
Jälkimarkkinoilla korjaamiseen tarvitaan usein sekä koko ajoneuvoa että ajoneuvon osia (eli 
alusta/moottori -mallia) koskevia tietoja.

Euro 5 -luokan (henkilöautot) korjaamiseen tarvittaviin tietoihin pääsyyn sovellettavia 
määräyksiä ei voida siirtää sovellettaviksi sellaisinaan Euro VI -luokan (raskaat 
hyötyajoneuvot) ajoneuvoihin. Siksi vakiomallia on mukautettava raskaita hyötyajoneuvoja 
koskeviin tarpeisiin.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa ja ajantasaistaa 
tämän artiklan 1 kohdan täytäntöön 
panemiseksi direktiivin 2007/46/EY 
39 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen tekniset erittelyt 
siltä osin kuin on kyse tavasta, jolla OBD-
järjestelmää koskevat sekä ajoneuvon 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot on annettava.

2. Komissio vahvistaa ja ajantasaistaa 
tämän artiklan 1 kohdan täytäntöön 
panemiseksi direktiivin 2007/46/EY 
39 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen asianmukaiset 
tekniset erittelyt siltä osin kuin on kyse 
tavasta, jolla OBD-järjestelmää koskevat 
sekä ajoneuvon korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavat tiedot on 
annettava. Komissio ottaa huomioon 
kulloisenkin tietotekniikan, tulevan 
ajoneuvotekniikan, voimassa olevat ISO-
standardit ja mahdollisuuden 
maailmanlaajuiseen ISO-standardiin.

Or. en

Perustelu

On hyvin tärkeää ottaa huomioon nykyiset ja tulevat ajoneuvotekniikka ja ISO-standardit, kun 
komissio ottaa käyttöön ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä koskeviin tietoihin ja 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin sovellettavia teknisiä eritelmiä
ja saattaa niitä ajan tasalle.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio hyväksyy 4 artiklan 
3 kohdassa, 5 artiklan 4 kohdassa ja 
6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
täytäntöönpanotoimet 31 päivään 
joulukuuta 2009 mennessä.

Or. en

Perustelu

Kaikki valmistajat tarvitsevat riittävästi siirtymäaikaa yhteispäätös- ja komiteamenettelyjen 
tulosten toteuttamiseen ja voimaan saattamiseen Komissio otti äskettäisessä Euro 5/6 -luokan 
(henkilöautot) ajoneuvoja koskevassa komiteamenettelyssä käyttöön useita uusia toimia, jotka 
on hädin tuskin saatu hiottua valmiiksi, ennen kuin niistä tulee 5. syyskuuta 2009 lähtien 
pakollisia osana Euro 5:tä. Tämä ei jätä valmistajille juuri lainkaan siirtymäaikaa. Tämä 
huolenaihe on poistettava Euro VI:ssa.
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