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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen 
äänitasosta
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0856),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0487/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2012 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) EU:n tyyppihyväksyntävaatimuksia 
sovelletaan jo sovellettaessa 
hiilidioksidipäästöistä annettua unionin 
lainsäädäntöä, johon kuuluvat 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 
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päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja 
ajoneuvojen korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavien tietojen 
saatavuudesta 20 päivänä kesäkuuta 2007 
annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 715/20071, 
päästönormien asettamisesta uusille 
henkilöautoille osana yhteisön 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
23 päivänä huhtikuuta 2009 annettu 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 443/20092, 
moottoriajoneuvojen ja moottorien 
tyyppihyväksynnästä raskaiden 
hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro 
VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavien tietojen 
saatavuudesta ja asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY
muuttamisesta sekä direktiivien 
80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY 
kumoamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2009 
annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 595/20093 ja 
päästönormien asettamisesta uusille 
kevyille kuljetusajoneuvoille osana 
unionin kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa kevyiden 
hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi 11 päivänä toukokuuta 
2011 annettu Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) N:o 510/20114. 
Hiilidioksidipäästöjen ja haitallisten 
aineiden päästöjen raja-arvoja koskevien 
teknisten vaatimusten olisi oltava 
sopusoinnussa melupäästöjen 
vähentämisestä annettuun 
lainsäädäntöön sovellettavien vaatimusten 
kanssa. EU:n 
tyyppihyväksyntävaatimukset olisi siis 
asetettava niin että varmistetaan näiden 
kahden tavoitteen saavuttaminen. 
_________________
1 EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1
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2 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1.
3 EUVL L 188, 18.7.2009, s. 1
4 EUVL L 145, 31.5.2011, s. 1 

Or. en

Perustelu

Tekniset toimet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi yleensä vähentävät ajoneuvon painoa, 
kun taas melun vähentämiseen liittyvät toimet, kuten äänieristys, tavallisesti lisäävät 
ajoneuvon painoa ja siten kasvattavat hiilidioksidipäästöjä. Äänieristys vähentää melua mutta 
lisää samalla tulipalon riskiä moottorissa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Melupäästöjä koskevien tietojen 
antaminen kuluttajille, ajoneuvokalustoa 
hallinnoiville tahoille ja viranomaisille 
saattaa vaikuttaa ostopäätöksiin ja 
nopeuttaa siirtymistä hiljaisempaan 
ajoneuvokantaan. Tarvittavien tietojen 
antamiseksi kuluttajille valmistajan olisi 
tiedotettava myyntipisteessä ja teknisessä 
mainosmateriaalissa yhtenäistettyjen 
testimenetelmien mukaisesta ajoneuvojen 
melutasosta. Kuluttajille olisi tiedotettava 
ajoneuvon melutasosta merkinnällä, joka 
on verrattavissa hiilidioksidipäästöjä, 
polttoaineenkulutusta ja rengasmelua
koskeviin merkintöihin.

Or. en

Perustelu

Kuluttajat eivät nykyään saa tietoja ajoneuvojen melutasoista ennen ajoneuvon hankintaa. 
Renkaiden merkinnästä annetussa lainsäädännössä edellytetään rengasmelutietojen 
ilmoittamista myyntipisteessä ja mainosmateriaalissa. Hiljaisten ajoneuvojen myynnin 
edistämiseksi ja kuluttajien informoimiseksi valmistajien olisi annettava tietoja ajoneuvojen 
melutasoista. Kansalliset ja paikalliset viranomaiset ovat suurina ostajina keskeisessä 
asemassa, ja heidän kuuluu noudattaa direktiiviä 2002/49/EY, jonka tavoitteena on vähentää 
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kaupunkialueiden ja suurten liikenneinfrastruktuurien ympäristömelua.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta komissio voisi korvata tämän 
asetuksen tekniset vaatimukset suoralla 
viittauksella UNECE-sääntöihin nro 51 ja 
59 sen jälkeen, kun uutta 
testausmenetelmää koskevat raja-arvot on 
sisällytetty kyseisiin sääntöihin, tai 
mukauttaa kyseiset vaatimukset tekniseen 
ja tieteelliseen kehitykseen, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti, jotta se voisi 
muuttaa tämän asetuksen liitteiden 
säännöksiä, jotka koskevat 
testausmenetelmiä ja melutasoja. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset. Komission olisi delegoituja 
säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(12) Jotta komissio voisi mukauttaa tämän 
asetuksen tekniset vaatimukset tekniseen ja 
tieteelliseen kehitykseen, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti, jotta se voisi muuttaa tämän 
asetuksen liitteiden säännöksiä, jotka 
koskevat EU-tyyppihyväksyntämenettelyjä
ajoneuvotyyppien melutason ja 
pakojärjestelmien osalta, 
moottoriajoneuvon aiheuttaman melun 
mittausmenetelmiä ja -laitteita, 
äänenvaimennusjärjestelmiä, paineilman 
melua, tuotannon 
vaatimustenmukaisuuden tarkastamista, 
testauspaikkaa koskevia vaatimuksia, 
mittausmenetelmiä täydentävien 
melupäästösäännösten noudattamisen 
arvioimiseksi ja hybridi- ja 
sähköajoneuvojen kuuluvuuden takaavia 
toimenpiteitä. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan komission ehdotus delegoituja säädöksiä koskevaan 
vakiosanamuotoon ja täsmennetään liitteet, joita olisi voitava muuttaa delegoiduilla 
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säädöksillä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 21 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) 'myyntipisteellä' paikkaa, jossa 
ajoneuvoja varastoidaan ja myydään 
kuluttajille;

Or. en

Perustelu

Melutiedot olisi asetettava yleisesti saataville, jotta kuluttajilla olisi ajoneuvon hankintaan 
tarvittavat tiedot. (Sanamuoto on yhteneväinen renkaiden merkinnöistä annetun asetuksen 
1222/2009 3 artiklan kanssa, johon sisältyvät melupäästöt).

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 21 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) 'teknisellä mainosmateriaalilla'
teknisiä käyttöohjeita, esitteitä, 
mainoslehtisiä ja luetteloja (painetussa tai 
sähköisessä muodossa tai verkossa) sekä 
verkkosivustoja, joiden tarkoituksena on 
markkinoida ajoneuvoja kuluttajille.

Or. en

Perustelu

Melutiedot olisi asetettava yleisesti saataville, jotta kuluttajilla olisi ajoneuvon hankintaan 
tarvittavat tiedot. (Sanamuoto on yhteneväinen renkaiden merkinnöistä annetun asetuksen 
1222/2009 3 artiklan kanssa, johon sisältyvät melupäästöt.)
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu 
melutaso ei saa ylittää liitteessä III 
säädettyjä arvoja.

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu 
lähimpään kokonaislukuun pyöristetty
melutaso ei saa ylittää liitteessä III 
säädettyjä arvoja.

Or. en

Perustelu

Jotta ehdotus olisi linjassa unionin muun melulainsäädännön kanssa, mitattu melutaso olisi 
ilmoitettava järjestelmällisesti. Kaikissa säädöksissä ilmoitetaan lopullinen tulos 
kokonaislukuina. Näin olisi toimittava myös tässä asetuksessa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kolmen vuoden kuluessa tämän 
asetuksen liitteen III kolmannessa
sarakkeessa tarkoitetusta, ensimmäistä
vaihetta koskevasta päivästä komissio 
laatii perusteellisen selvityksen sen 
arvioimiseksi, voidaanko melun raja-arvoja 
pitää riittävinä. Selvityksen päätelmien 
pohjalta komissio voi tarvittaessa esittää
ehdotuksia tämän asetuksen 
muuttamiseksi.

Mahdollisimman pian liitteen III 
neljännessä sarakkeessa tarkoitetun, toista
vaihetta koskevan päivän jälkeen komissio 
laatii perusteellisen selvityksen sen 
arvioimiseksi, voidaanko vaiheen 3 melun 
raja-arvoja pitää riittävinä, ja julkaisee 
selvityksen. Selvityksen päätelmien 
pohjalta komissio esittää tarvittaessa 
ehdotuksia tämän asetuksen 
muuttamiseksi. Jos asetusta muutetaan, 
vaihetta 3 sovelletaan neljän vuoden 
kuluttua tässä kohdassa tarkoitetun 
perusteellisen selvityksen julkaisemisesta.
Mahdollisimman pian liitteen III 
neljännessä sarakkeessa tarkoitetun, 
kolmatta vaihetta koskevan päivän 
jälkeen komissio laatii perusteellisen 
selvityksen sen arvioimiseksi, voidaanko 
vaiheen 4 melun raja-arvoja pitää 
riittävinä, ja julkaisee selvityksen. 
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Selvityksen päätelmien pohjalta komissio 
esittää tarvittaessa ehdotuksia tämän 
asetuksen muuttamiseksi. Jos asetusta 
muutetaan, vaihetta 4 sovelletaan neljän 
vuoden kuluttua tässä kohdassa 
tarkoitetun perusteellisen selvityksen 
julkaisemisesta.

Or. en

Perustelu

Olisi säädettävä uusien vaiheiden käyttöönottoon sovellettavasta menettelystä, jotta 
valmistajilla on riittävästi aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Kuluttajille annettavat tiedot

Ajoneuvojen valmistajien ja 
maahantuojien on varmistettava, että 
tiedot jokaisen ajoneuvon tässä 
asetuksessa vahvistettujen 
tyyppihyväksyntätestimenetelmien 
mukaisesti desibeleinä (dB(A)) mitatusta 
melutasosta ovat näkyvästi esillä 
myyntipisteessä ja teknisessä 
mainosmateriaalissa.
Komissio arvioi viimeistään vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
mahdollisuutta ottaa käyttöön 
vaatimuksia, jotka koskevat kuluttajille 
annettavia tietoja ajoneuvojen 
melutasosta, ja esittää tarvittaessa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen.
Komissio voi ehdottaa tällaisten 
vaatimusten sisällyttämistä 13 päivänä 
joulukuuta 1999 annettuun Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston direktiiviin 
1999/94/EY¹, joka koskee kuluttajien 
mahdollisuutta saada uusien 
henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä 
polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä 
koskevia tietoja. Melupäästöjen 
esittämisessä noudatetaan samoja 
menetelmiä kuin hiilidioksidipäästöjen 
esittämisessä.
_______________
1 EYVL L 12, 18.1.2000.

Or. en

Perustelu

Nykyään kuluttaja ei voi tietää ajoneuvon melutasoa ennen ostopäätöksen tekoa. Valmistajien 
ja maahantuojien on ilmoitettava ajoneuvojen melutasot, jotta voidaan edistää hiljaisempien 
ajoneuvojen myyntiä ja antaa asiakkaalle mahdollisuus tehdä perusteltu ostopäätös.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
8 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b artikla
Tien pinnan luokitus ja laatu

Komissio arvioi ympäristömelun 
arvioinnista ja hallinnasta 25 päivänä 
kesäkuuta 2002 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/49/EY vahvistettujen 
tarkasteluaikataulujen mukaisesti
mahdollisuutta ottaa käyttöön 
tieluokitusjärjestelmä, jonka avulla 
kuvataan tyypillistä vierintämelua kaikilla 
Euroopan unionin teillä, ja esittää 
tarvittaessa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen.
Komissio tarkastelee mahdollisuutta 
velvoittaa jäsenvaltiot antamaan 
direktiivissä 2002/49/EY tarkoitetuissa 
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strategisissa melukartoissa tietoja tien 
pinnan laadusta.
_______________
1 EYVL L 189, 18.7.2002.

Or. en

Perustelu

Tien pinnan laatu vaikuttaa suuresti ajoneuvojen renkaiden vierintämelupäästöihin. Nykyään 
ei ole käytettävissä yleiskuvaa EU:n tienpintojen laadusta. Tarkistuksen ansiosta jäsenvaltiot 
ja yhteisöt voisivat määritellä alueita, joilla tienpintojen parantaminen olisi järkevää ja 
vähentäisi ympäristömelua. 

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jos valmistaja päättää asentaa ajoneuvoihin 
ajoneuvon akustisen varoitusjärjestelmän, 
liitteen X vaatimusten on täytyttävä.

Jos valmistaja päättää asentaa ajoneuvoihin 
ajoneuvon akustisen varoitusjärjestelmän, 
liitteen IX vaatimusten on täytyttävä.

Or. en

Perustelu

Tekninen korjaus komission ehdotukseen. 

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä liitteiden I–XI
muuttamiseksi.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 11 artiklan 
mukaisesti liitteiden I–II ja IV–XII
muuttamiseksi tämän asetuksen teknisten 
vaatimusten mukauttamiseksi tieteen ja 
tekniikan kehitykseen.

Or. en
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Perustelu

SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan komissiolle voidaan siirtää säädösvaltaa vain 
säädöksen muilta kuin keskeisiltä osilta, kun taas keskeisistä osista voidaan säätää vain 
säädöksellä. Liitteen III määräykset eli raja-arvot ja valmistautumisaika (vaiheet) ovat 
ehdotuksen keskeisiä osia, ja siksi ne on jätettävä lainsäädäntövallan käyttäjille. Tarkistus on 
tarpeen myös komission ehdotuksen mukauttamiseksi delegoituja säädöksiä koskevaan uuteen 
vakiosanamuotoon.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun UNECE-säännössä nro 51 esitetään 
testausmenetelmää koskevat raja-arvot, 
komissio tarkastelee liitteessä III 
esitettyjen teknisten vaatimusten 
korvaamista suoralla viittauksella 
UNECE-sääntöjen nro 51 ja 59 vastaaviin 
vaatimuksiin.

2. Kun UNECE-säännössä nro 51 esitetään 
testausmenetelmää koskevat raja-arvot, 
komissio arvioi mahdollisuutta korvata
liitteessä III esitetyt tekniset vaatimukset
suoralla viittauksella UNECE-sääntöjen 
nro 51 ja 59 vastaaviin vaatimuksiin ja 
esittää tarvittaessa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
liitteen III muuttamisesta tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Or. en

Perustelu

SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan komissiolle voidaan siirtää säädösvaltaa vain 
säädöksen muilta kuin keskeisiltä osilta, kun taas keskeisistä osista voidaan säätää vain 
säädöksellä. Liitteen III määräykset eli raja-arvot ja valmistautumisaika (vaiheet) ovat 
ehdotuksen keskeisiä osia, ja siksi ne on jätettävä lainsäädäntövallan käyttäjille.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 
ajaksi tämän asetuksen hyväksymisestä.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 
ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen komission ehdotuksen mukauttamiseksi delegoituja säädöksiä koskevaan 
uuteen vakiosanamuotoon.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 10 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 10 artiklan 1 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan yhdellä kuukaudella.

5. Edellä olevan 10 artiklan 1 kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on tarpeen komission ehdotuksen mukauttamiseksi delegoituja säädöksiä koskevaan 
uuteen vakiosanamuotoon.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

12 artikla Poistetaan.
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat vastustaa delegoitua säädöstä 
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kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on annettu tiedoksi. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta 
määräaikaa pidennetään kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ei ole määräajan päättyessä vastustanut 
delegoitua säädöstä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
kyseistä päivää ilmoittaneet Euroopan 
komissiolle, etteivät ne aio vastustaa 
säädöstä, delegoitu säädös tulee voimaan 
päivänä, joka mainitaan sen 
säännöksissä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

Or. en

Perustelu

12 artikla on tarpeeton; vrt. 11 artiklan 5 kohta. Tarkistuksella mukautetaan komission 
ehdotus delegoituja säädöksiä koskevaan uuteen vakiosanamuotoon.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
13 artikla 

Komission teksti Tarkistus

11 artikla Poistetaan.
Kiireellisyysmenettely

1. Tämän asetuksen 10 artiklan 1 kohdan 
nojalla annetut delegoidut säädökset 
tulevat voimaan viipymättä, ja niitä 
sovelletaan niin kauan kuin niitä ei 
vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun 
delegoitu säädös annetaan tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
esitetään samalla ne perusteet, joiden 
vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.
2. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
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11 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti vastustaa 
delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa 
komissio kumoaa säädöksen viipymättä 
sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin 
tai neuvoston päätös vastustaa säädöstä 
on annettu sille tiedoksi.

Or. en

Perustelu

Kiireellisyysmenettelyn soveltamista ei ole perusteltu asianmukaisesti 10 artiklassa eikä 
johdanto-osan kappaleissa, joten 13 artikla olisi poistettava.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3.2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

3.2.2. Renkaiden vierintämelua koskevat 
vaatimukset täsmennetään 
moottoriajoneuvojen yleisestä 
turvallisuudesta annetussa asetuksessa 
(EY) N:o 661/2009. Testissä käytettävien 
renkaiden on oltava ajoneuvolle 
tarkoitettua tyyppiä; ne valitsee ajoneuvon 
valmistaja ja ne kirjataan tämän asetuksen 
liitteen I lisäykseen 3. Renkaiden on 
vastattava jotakin niistä rengasko'oista, 
jotka kuuluvat ajoneuvon 
alkuperäisvarustukseen. Renkaan on oltava 
kaupallisesti saatavilla samaan aikaan kuin 
ajoneuvon. Renkaiden ilmanpaineen on 
noudatettava suositusta, jonka ajoneuvon 
valmistaja on esittänyt ajoneuvon 
testimassalle. Renkaiden urasyvyyden on 
oltava vähintään laissa määrätty 
urasyvyys.

3.2.2. Renkaiden vierintämelua koskevat 
vaatimukset täsmennetään 
moottoriajoneuvojen yleisestä 
turvallisuudesta annetussa asetuksessa 
(EY) N:o 661/2009. Testissä käytettävien 
renkaiden on oltava ajoneuvolle 
tarkoitettua tyyppiä; ne valitsee ajoneuvon 
valmistaja ja ne kirjataan tämän asetuksen 
liitteen I lisäykseen 3. Renkaiden on 
vastattava jotakin niistä rengasko'oista, 
jotka kuuluvat ajoneuvon 
alkuperäisvarustukseen. Renkaan on oltava 
kaupallisesti saatavilla samaan aikaan kuin 
ajoneuvon. Renkaiden ilmanpaineen on 
noudatettava suositusta, jonka ajoneuvon 
valmistaja on esittänyt ajoneuvon 
testimassalle. Renkaiden urasyvyyden on 
oltava vähintään 80 prosenttia koko 
urasyvyydestä. 

Or. en



PR\902242FI.doc 19/25 PE487.819v02-00

FI

Perustelu

Uudella testimenetelmällä pyritään jäljittelemään todellista kaupunkiliikennettä. Renkaiden 
urasyvyyden olisi oltava liikenteessä tavanomainen urasyvyys. UNECE-suosituksen mukaan 
urasyvyyden on oltava 80 prosenttia koko urasyvyydestä.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4.1.2.1.4.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

4.1.2.1.4.1. Käsivaihteistolla, 
automaattivaihteistolla, mukautuvalla 
vaihteistolla tai CVT:llä varustettujen 
ajoneuvojen testaaminen lukituilla 
välityssuhteilla

4.1.2.1.4.1. Käsivaihteistolla, 
automaattivaihteistolla, mukautuvalla 
vaihteistolla tai CVT:llä varustettujen 
ajoneuvojen testaaminen lukituilla 
välityssuhteilla

Seuraavat välityssuhteen valintaan liittyvät 
edellytykset ovat mahdollisia:

Seuraavat välityssuhteen valintaan liittyvät 
edellytykset ovat mahdollisia:

a) Jos tietty vaihde antaa kiihtyvyyden, 
joka on ± 5 prosentin tarkkuudella 
vertailukiihtyvyydestä awot ref ja joka on 
enintään 3,0 m/s2, testataan kyseisellä 
vaihteella.

a) Jos tietty vaihde antaa kiihtyvyyden, 
joka on ± 5 prosentin tarkkuudella 
vertailukiihtyvyydestä awot ref ja joka on 
enintään 2,0 m/s2, testataan kyseisellä 
vaihteella.

b) Jos mikään vaihteista ei anna vaadittua 
kiihtyvyyttä, valitaan välityssuhde i, jossa 
kiihtyvyys on vertailukiihtyvyyttä 
suurempi, ja välityssuhde i+1, jossa 
välityssuhde on vertailukiihtyvyyttä 
pienempi. Jos kiihtyvyys vaihteella i on 
enintään 3,0 m/s2, testissä käytetään 
molempia vaihteita. Painotussuhde 
vertailukiihtyvyyteen awot ref nähden 
lasketaan seuraavalla kaavalla:

b) Jos mikään vaihteista ei anna vaadittua 
kiihtyvyyttä, valitaan välityssuhde i, jossa 
kiihtyvyys on vertailukiihtyvyyttä 
suurempi, ja välityssuhde i+1, jossa 
välityssuhde on vertailukiihtyvyyttä 
pienempi. Jos kiihtyvyys vaihteella i on 
enintään 2,0 m/s2, testissä käytetään 
molempia vaihteita. Painotussuhde 
vertailukiihtyvyyteen awot ref nähden 
lasketaan seuraavalla kaavalla:

k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1)) k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))
(c) Jos vaihteen i kiihtyvyys on enemmän 
kuin 3,0 m/s2, käytetään sitä ensimmäistä 
vaihdetta, joka antaa alle 3,0 m/s2:n 
kiihtyvyyden, ellei kiihtyvyys vaihteella 
i+1 ole alempi kuin aurban. Siinä 
tapauksessa käytetään kahta vaihdetta, i ja 
i+1, eli myös vaihdetta i, jonka kiihtyvyys 
on enemmän kuin 3,0 m/s2. Muussa 
tapauksessa ei käytetä muita vaihteita. 

(c) Jos vaihteen i kiihtyvyys on enemmän 
kuin 2,0 m/s2, käytetään sitä ensimmäistä 
vaihdetta, joka antaa alle 2,0 m/s2:n 
kiihtyvyyden, ellei kiihtyvyys vaihteella 
i+1 ole alempi kuin aurban. Siinä 
tapauksessa käytetään kahta vaihdetta, i ja 
i+1, eli myös vaihdetta i, jonka kiihtyvyys 
on enemmän kuin 2,0 m/s2. Muussa 
tapauksessa ei käytetä muita vaihteita. 



PE487.819v02-00 20/25 PR\902242FI.doc

FI

Testissä saavutettua kiihtyvyyttä awot test
käytetään osittaisen tehokertoimen kP
laskemiseen awot ref:n sijaan.

Testissä saavutettua kiihtyvyyttä awot test
käytetään osittaisen tehokertoimen kP
laskemiseen awot ref:n sijaan.

Or. en

Perustelu

Käytettävissä olevat ajotilastot kevyiden hyötyajoneuvojen uuden kansainvälisen 
testimenetelmän kehittämiseksi ovat osoittaneet, ettei yli 2,0 m/s2:n kiihtyvyys ole perusteltua. 
Myös tämän asetuksen pakollinen seurantamenettely vuosien 2007 ja 2010 välisenä aikana 
perustui arvoon 2 m/s². 

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Liite III

Komission teksti

Liite III
Raja-arvot

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu melutaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:
Ajo-

neuvo-
luokka

Ajoneuvoluokan 
kuvaus

Raja-arvot
ilmaistuina yksikköinä dB(A)

[desibeliä (A)]
Uusien 

ajoneuvotyyppien 
tyyppihyväksynnän 

raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien ajoneuvojen 
rekisteröintiä, myyntiä 

ja käyttöönottoa 
koskevat raja-arvot

Vaihe 1 voimaan
[2 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 2 voimaan
[5 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 3 voimaan
[7 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Tavalline
n

Maasto-
ajoneuv

o *

Tavalline
n

Maasto-
ajoneuv

o *
Tavallinen

Maasto-
ajoneuvo 

*

M

Henkilöiden 
kuljetukseen 
tarkoitetut 
ajoneuvot

M1 istuimia, kpl < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

istuimia, kpl < 9;
tehon ja massan 
suhde 
> 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
istuimia, kpl > 9;
massa 
< 2 tonnia

72 72 70 70 70 70

M2

istuimia, kpl > 9;
2 tonnia < 
massa 
< 3,5 tonnia

73 74 71 72 71 72

M2
istuimia, kpl > 9;
3,5 tonnia < 74 75 72 73 72 73
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massa 
< 5 tonnia;
moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

M2

istuimia, kpl > 9;
3,5 tonnia < 
massa 
< 5 tonnia;
moottorin 
nimellisteho 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

istuimia, kpl > 9;
massa >
5 tonnia;
moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

istuimia, kpl > 9;
massa > 
5 tonnia;
moottorin 
nimellisteho 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N

Tavaroiden 
kuljetukseen 
tarkoitetut 
ajoneuvot

N1
massa 
< 2 tonnia 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonnia < 
massa 
< 3,5 tonnia

72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tonnia < 
massa 
< 12 tonnia;
moottorin 
nimellisteho 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonnia < 
massa 
< 12 tonnia;
75 < moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tonnia < 
massa 
< 12 tonnia;
moottorin 
nimellisteho 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 
12 tonnia;
75 < moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 
12 tonnia;
moottorin 
nimellisteho 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Korotetut raja-arvot ovat voimassa vain, jos ajoneuvo on EU:n 
direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A jakson 4 kohdassa 
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esitetyn maastoajoneuvon määritelmän mukainen. 
** Luokan M1 ajoneuvojen osalta maastoajoneuvoja koskevat korotetut 

raja-arvot ovat voimassa vain, jos suurin sallittu massa > 2 tonnia.

Parlamentin tarkistus

Liite III
Raja-arvot

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu lähimpään kokonaislukuun pyöristetty melutaso ei 
saa ylittää seuraavia arvoja:

Uusien ajoneuvotyyppien yleiset raja-arvot 1) ilmaistuina yksikköinä desibeliä 
(A) 

Ajoneuvolu
okka

Ajoneuvoluokan kuvaus Vaihe 1 voimaan 
2 vuoden 
kuluttua 
voimaantulosta

Vaihe 2 voimaan 
6 vuoden 
kuluttua 
voimaantulosta*

Vaihe 3**** 
voimaan 10 
vuoden kuluttua 
voimaantulosta**

Vaihe 4**** 
voimaan 14 
vuoden kuluttua 
voimaantulosta**
*

tehon ja massan suhde 
< 120 kW/t

71 70 69 67

M1 2)
120< tehon ja massan suhde <
150 kW/t

72 71 70 68

tehon ja massan suhde > 150 
kW/t

74 73 72 70

ajoneuvon bruttopaino <2,5 
tonnia;nimellisteho < 75 kW/t

71 70 69 68

M2
ajoneuvon bruttopaino <2,5 
tonnia;nimellisteho >75 kW/t

72 71 70 68

2,5 tonnia < ajoneuvon 
bruttopaino < 3,5 tonnia

74 73 71 69

N1 ajoneuvon bruttopaino <2,5 
tonnia

72 71 70 68

2,5 tonnia < ajoneuvon 
bruttopaino < 3,5 tonnia

74 73 71 69

Uusien ajoneuvotyyppien yleiset raja-arvot 1) ilmaistuina yksikköinä desibeliä 
(A) 

Ajoneuvolu
okka

Ajoneuvoluokan kuvaus Vaihe 1 voimaan 
3 vuoden 
kuluttua 
voimaantulosta

Vaihe 2 voimaan 
8 vuoden 
kuluttua 
voimaantulosta

Vaihe 3**** 
voimaan 12 
vuoden kuluttua 
voimaantulosta**

Vaihe 4**** 
voimaan 16 
vuoden kuluttua 
voimaantulosta**
*

M2
ajoneuvon bruttopaino >3,5 
tonnia;nimellisteho < 150 kW

76 74 72 70

ajoneuvon bruttopaino >3,5 
tonnia;nimellisteho >150 kW

77 75 73 72

M3 nimellisteho < 100 kW 74 73 72 70
100 < nimellisteho < 150 kW 76 75 73 71
150 < nimellisteho < 250 kW 79 78 76 74
nimellisteho >250 kW 80 79 78 77
nimellisteho < 75 kW 76 75 73 71

N2 75 < nimellisteho < 150 kW 77 76 74 72
nimellisteho >150 kW 78 77 76 74
nimellisteho < 100 kW 76 75 73 72

N3 100 < nimellisteho < 150 kW 79 78 76 74
150 < nimellisteho < 250 kW 81 80 78 77
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nimellisteho >250 kW 82 81 80 79

* Luokan M1/N1 ja M2 < 3,5 tonnia ajoneuvojen osalta siirtymäkausi uusien ajoneuvojen 
myynnissä ja käyttöönotossa on kaksi vuotta. 

** Kaikkien ajoneuvoluokkien osalta siirtymäkausi uusien ajoneuvojen myynnissä ja 
käyttöönotossa on kolme vuotta. 

*** Kaikkien ajoneuvoluokkien osalta siirtymäkausi uusien ajoneuvojen myynnissä ja 
käyttöönotossa on neljä vuotta. 

**** Heti edellisen vaiheen soveltamisen jälkeen komissio toteuttaa tutkimuksen kyseisen 
vaiheen toteuttamiskelpoisuudesta. Jos arvio on myönteinen, tätä vaihetta aletaan soveltaa 
neljän vuoden kuluttua tutkimuksen julkaisemisesta.

1) Raja-arvoja korotetaan +2dB:llä luokkien M3 ja N3 ajoneuvojen osalta ja +1dB:llä 
kaikkien muiden ajoneuvojen osalta, jos ajoneuvo on EU:n direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä II olevan A jakson 4 kohdassa esitetyn maastoajoneuvon määritelmän mukainen. 

2) Raja-arvoja korotetaan +1dB:llä luokan M1 ajoneuvojen osalta, jos ajoneuvo on varustettu 
asetuksen (EY) N:o 661/2009 liitteessä II olevan C osan määritelmän mukaisilla luokan 
C1D tai C1E renkailla.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan neljä vaihetta, jotta voidaan varmistaa teollisten kehitysvaiheiden ja 
oikeusvarmuuden asianmukainen tasapaino ja saada tarvittavat kansanterveydelliset hyödyt. 
Varsinkin vaiheiden 3 ja 4 tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Ajoneuvoluokat on päivitetty 
vastaamaan uusimpia teknisiä normeja. Ajoneuvoluokkien pidemmälle menevällä 
eriyttämisellä on mahdollista asettaa realistisempia meluraja-arvoja. Aikamäärät ovat 
yhteensopivia tavanomaisten tuotantosyklien kanssa, ja kevyisiin ja raskaisiin 
hyötyajoneuvoihin sovelletaan eri aikarajoja. 

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Näytteenotto ja tulosten arviointi 3. Näytteenotto ja tulosten arviointi 

Ajoneuvo valitaan ja sille tehdään 
2 kohdassa tarkoitetut testit. Jos 
testitulokset täyttävät 
direktiivin 2007/46/EY liitteessä X 
tarkoitetut tuotannon 
vaatimustenmukaisuutta koskevat 
vaatimukset, ajoneuvon katsotaan olevan 
tuotannon vaatimustenmukaisuutta 
koskevien säännösten mukainen.

Ajoneuvo valitaan ja sille tehdään 
2 kohdassa tarkoitetut testit. Jos 
testitulokset täyttävät 
direktiivin 2007/46/EY liitteessä X 
tarkoitetut tuotannon 
vaatimustenmukaisuutta koskevat 
vaatimukset, ajoneuvon katsotaan olevan 
tuotannon vaatimustenmukaisuutta 
koskevien säännösten mukainen.
Sovellettavat vaatimustenmukaisuutta 
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koskevat vaatimukset ovat liitteessä III 
vahvistetut raja-arvot 1 dB(A):n 
suuruisella lisämarginaalilla.

Or. en

Perustelu

Vaatimustenmukaisuustarkastuksissa lisättävä 1dB(A):n lisämarginaali on sopusoinnussa 
muiden asetusten, esimerkiksi asetuksen 661/2009, ja voimassa olevan lainsäädännön 
vaatimusten kanssa. 
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PERUSTELUT

Komission ehdottamalla asetuksella moottoriajoneuvojen melutasosta halutaan ensisijaisesti 
suojella kansanterveyttä ja ympäristöä vähentämällä moottoriajoneuvojen äänitasoja. 

Ehdotukseen sisältyy uusi testimenetelmä moottoriajoneuvojen äänitason mittaamiseksi sekä 
uusia meluraja-arvoja kevyiden, keskikokoisten ja raskaiden ajoneuvojen eri luokille.

Esittelijä kannattaa komission ehdotuksen pääkohtia ja pitää niitä tärkeinä edistysaskelina 
kansanterveyden ja ympäristön suojelemisessa moottoriajoneuvojen melulta. Esittelijä on 
kuitenkin sitä mieltä, että komission ehdotukseen olisi tehtävä joukko lisäyksiä ja teknisiä 
mukautuksia erityisesti kannustimiksi hiljaisempien ajoneuvojen valmistukseen ja hankintaan. 
Lisäksi esittelijä toteaa, että moottoriajoneuvojen melu syntyy monista eri lähteistä, joita ovat 
moottori, renkaat, tienpinta ja aerodynamiikka.

Komission ehdotuksessa ei korosteta riittävästi kuluttajille annettavaa tietoa 
moottoriajoneuvojen äänitasosta. Esittelijä kannattaa ajoneuvojen melupäästöjen 
merkintäjärjestelmän käyttöönottoa. Näin voitaisiin edistää hiljaisten ajoneuvojen markkinoita 
ja antaa kuluttajille mahdollisuus tehdä tietoisia ostopäätöksiä. 

Tien pinnan laatu vaikuttaa suuresti ajoneuvojen renkaiden vierintämelupäästöihin. Esittelijän 
mielestä komission ehdotusta voitaisiin parantaa luomalla tieluokitusjärjestelmä, jonka avulla 
jäsenvaltiot ja niiden kansalliset ja paikallishallinnon viranomaiset voisivat seurata ja arvioida 
tehokkaasti tienpintojen laatua ja vähentää tienpinnan vaikutusta melun syntymiseen.

Lisäksi esittelijä ehdottaa tarkistuksia teknisiin vaatimuksiin, jotka koskevat 
moottoriajoneuvojen melutasojen mittausmenetelmiä, sekä raja-arvoja koskeviin säännöksiin. 
Näin ehdotus saadaan vastaamaan testausmenetelmien teknistä kehitystä ja voidaan parantaa 
vaatimusten toteuttamiskelpoisuutta. Tarkistuksiin sisältyy muutoksia renkaiden 
urasyvyysvaatimuksiin ja kiihtyvyysarvoihin eri vaihteilla. Esittelijä ehdottaa myös muutoksia 
ajoneuvojen luokitukseen meluraja-arvojen soveltamista ajatellen sekä uutta vaihetta 4, jota 
sovellettaisiin tarvittaessa sen jälkeen kun komissio on toteuttanut tutkimuksen vaiheesta 3. 

Esittelijä katsoo, että komission ehdotuksen liitteessä III tarkoitettujen raja-arvojen (ja 
soveltamisajankohtien) asettaminen eri ajoneuvoluokille on keskeinen osa asetusta. Siksi asia 
kuuluu lainsäädäntövallan käyttäjille. Tästä syystä esittelijä ei voi hyväksyä ehdotusta siitä, 
että komissiolle siirrettäisiin valta muuttaa asetuksen tällaisia osia delegoiduilla säädöksillä. 
Esittelijä ehdottaa muutosten hyväksymistä yhteispäätösmenettelyllä tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen. 


