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Tarkistus 294
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Unionin sisämarkkinoiden 
toteuttamisen ja toiminnan vuoksi on syytä 
korvata jäsenvaltioiden 
hyväksyntäjärjestelmät unionin 
hyväksyntämenettelyllä, joka perustuu 
täydellisen yhdenmukaistamisen 
periaatteeseen, ottaen samalla 
asianmukaisesti huomioon kustannus-
hyötynäkökohdat ja kiinnittäen erityistä 
huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

(2) Unionin sisämarkkinoiden 
toteuttamisen ja toiminnan vuoksi ja 
teollisuuden kilpailukyvyn edistämiseksi 
on syytä korvata jäsenvaltioiden 
hyväksyntäjärjestelmät unionin 
hyväksyntämenettelyllä, joka perustuu 
täydellisen yhdenmukaistamisen 
periaatteeseen, ottaen samalla 
asianmukaisesti huomioon kustannus-
hyötynäkökohdat ja kiinnittäen erityistä 
huomiota pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Or. lt

Tarkistus 295
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta voitaisiin taata korkea 
liikenneturvallisuuden, työturvallisuuden ja 
ympäristönsuojelun taso, olisi 
yhdenmukaistettava ajoneuvojen, 
järjestelmien, osien ja erillisten teknisten 
yksiköiden tyyppihyväksynnässä 
sovellettavat tekniset ja 
ympäristövaatimukset.

(5) Jotta voitaisiin taata korkea 
liikenneturvallisuuden, työturvallisuuden ja 
ympäristönsuojelun taso sekä 
yhdenmukaistettu EU-
tyyppihyväksyntäjärjestelmä, olisi 
yhdenmukaistettava ajoneuvojen, 
järjestelmien, osien ja erillisten teknisten 
yksiköiden tyyppihyväksynnässä 
sovellettavat tekniset ja 
ympäristövaatimukset.

Or. lt
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Tarkistus 296
Rolandas Paksas

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

(13) On syytä vahvistaa periaate, jonka 
mukaan ajoneuvot on suunniteltava ja 
rakennettava niin, että kuljettajan ja 
matkustajien ja muiden tienkäyttäjien 
loukkaantumisvaara on mahdollisimman 
pieni. Sen vuoksi valmistajien olisi 
varmistettava, että ajoneuvot ovat tässä 
asetuksessa vahvistettujen soveltuvien 
vaatimusten mukaisia. Säännöksiin olisi 
sisällytettävä ainakin seuraavia seikkoja 
koskevat vaatimukset: ajoneuvojen 
rakenteellinen kestävyys, ajoneuvon 
hallintaa helpottavat järjestelmät, 
järjestelmät, jotka tarjoavat kuljettajalle 
tarvittavan näkemän ja antavat hänelle 
tietoa ajoneuvon ja sen ympäristön tilasta, 
ajoneuvon valaistusjärjestelmät, 
ajoneuvossa matkustavien 
turvajärjestelmät, ajoneuvon ulkopuoliset 
rakenteet ja varusteet, ajoneuvon massat ja 
mitat sekä ajoneuvon renkaat.

(13) On syytä vahvistaa periaate, jonka 
mukaan ajoneuvot on suunniteltava ja 
rakennettava niin, että kuljettajan ja 
matkustajien ja muiden tienkäyttäjien 
loukkaantumisvaara on mahdollisimman 
pieni, ja suojella unionin sisämarkkinoita 
huonolaatuisilta maa- ja metsätaloudessa 
käytettäviltä ajoneuvoilta, jotka voivat 
vaarantaa hengen tai vahingoittaa 
ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Sen 
vuoksi valmistajien olisi varmistettava, että 
ajoneuvot ovat tässä asetuksessa 
vahvistettujen soveltuvien vaatimusten 
mukaisia. Säännöksiin olisi sisällytettävä 
ainakin seuraavia seikkoja koskevat 
vaatimukset: ajoneuvojen rakenteellinen 
kestävyys, ajoneuvon hallintaa helpottavat 
järjestelmät, järjestelmät, jotka tarjoavat 
kuljettajalle tarvittavan näkemän ja antavat 
hänelle tietoa ajoneuvon ja sen ympäristön 
tilasta, ajoneuvon valaistusjärjestelmät, 
ajoneuvossa matkustavien 
turvajärjestelmät, ajoneuvon ulkopuoliset 
rakenteet ja varusteet, ajoneuvon massat ja 
mitat sekä ajoneuvon renkaat.

Or. lt

Tarkistus 297
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(19 a) Sopimattoman kilpailun 
torjumiseksi tienrakennuskoneiden 
kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvien ja teiden rakentamiseen 
käytettävien ajoneuvojen on täytettävä 
samat vaatimukset kuin 
tienrakennuskoneidenkin.

Or. nl

Tarkistus 298
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta osien tai erillisten teknisten 
yksiköiden valmistajat voisivat hakea osan 
tai erillisen teknisen yksikön EU-
tyyppihyväksyntää tai niitä koskevaa 
lupaa, on lisäksi tärkeää, että valmistajilla 
on mahdollisuus saada käyttöönsä tiettyjä 
tietoja, jotka ovat yksinomaan ajoneuvon 
valmistajan hallussa; näitä tietoja ovat 
esimerkiksi tekniset tiedot ja piirustukset, 
joita tarvitaan jälkimarkkinoille 
suunnattavien osien kehittämiseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 299
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta osien tai erillisten teknisten (20) Jotta osien tai erillisten teknisten 
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yksiköiden valmistajat voisivat hakea osan 
tai erillisen teknisen yksikön EU-
tyyppihyväksyntää tai niitä koskevaa lupaa, 
on lisäksi tärkeää, että valmistajilla on 
mahdollisuus saada käyttöönsä tiettyjä 
tietoja, jotka ovat yksinomaan ajoneuvon 
valmistajan hallussa; näitä tietoja ovat 
esimerkiksi tekniset tiedot ja piirustukset, 
joita tarvitaan jälkimarkkinoille 
suunnattavien osien kehittämiseen.

yksiköiden valmistajat voisivat hakea osan 
tai erillisen teknisen yksikön EU-
tyyppihyväksyntää tai niitä koskevaa lupaa, 
on lisäksi tärkeää, että valmistajilla on 
mahdollisuus saada käyttöönsä tiettyjä 
tietoja, jotka ovat yksinomaan ajoneuvon 
valmistajan hallussa; näitä tietoja ovat 
esimerkiksi tekniset tiedot, joita tarvitaan 
jälkimarkkinoille suunnattavien osien 
kehittämiseen.

Or. en

Perustelu

Osien tai erillisten teknisten yksiköiden valmistajien ei pidä saada piirustuksia. 
Ajoneuvovalmistajilla on teollis- ja tekijänoikeudet piirustuksiinsa, eikä niitä pidä luovuttaa 
kolmansille osapuolille. Annettavat tiedot luetellaan korjaamiseen ja huoltoon tarvittavien 
tietojen saatavuutta koskevassa XVI luvussa olevan 47 artiklan 3 kohdassa.

Tarkistus 300
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta osien tai erillisten teknisten 
yksiköiden valmistajat voisivat hakea osan 
tai erillisen teknisen yksikön EU-
tyyppihyväksyntää tai niitä koskevaa lupaa, 
on lisäksi tärkeää, että valmistajilla on 
mahdollisuus saada käyttöönsä tiettyjä 
tietoja, jotka ovat yksinomaan ajoneuvon 
valmistajan hallussa; näitä tietoja ovat 
esimerkiksi tekniset tiedot ja piirustukset, 
joita tarvitaan jälkimarkkinoille 
suunnattavien osien kehittämiseen.

(20) Jotta osien tai erillisten teknisten 
yksiköiden valmistajat voisivat hakea osan 
tai erillisen teknisen yksikön EU-
tyyppihyväksyntää tai niitä koskevaa lupaa, 
on lisäksi tärkeää, että valmistajilla on 
mahdollisuus saada käyttöönsä tiettyjä 
tietoja, jotka ovat yksinomaan ajoneuvon 
valmistajan hallussa; näitä tietoja ovat 
esimerkiksi tekniset tiedot, joita tarvitaan 
jälkimarkkinoille suunnattavien osien 
kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 301
Pier Antonio Panzeri
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta osien tai erillisten teknisten 
yksiköiden valmistajat voisivat hakea osan 
tai erillisen teknisen yksikön EU-
tyyppihyväksyntää tai niitä koskevaa lupaa, 
on lisäksi tärkeää, että valmistajilla on 
mahdollisuus saada käyttöönsä tiettyjä 
tietoja, jotka ovat yksinomaan ajoneuvon 
valmistajan hallussa; näitä tietoja ovat 
esimerkiksi tekniset tiedot ja piirustukset, 
joita tarvitaan jälkimarkkinoille 
suunnattavien osien kehittämiseen.

(20) Jotta osien tai erillisten teknisten 
yksiköiden valmistajat voisivat hakea osan 
tai erillisen teknisen yksikön EU-
tyyppihyväksyntää tai niitä koskevaa lupaa, 
on lisäksi tärkeää, että valmistajilla on 
mahdollisuus saada käyttöönsä tiettyjä 
tietoja, jotka ovat yksinomaan ajoneuvon 
valmistajan hallussa; näitä tietoja ovat 
esimerkiksi tekniset tiedot ja 
omistusoikeuksilla suojaamattomat 
piirustukset, joita tarvitaan 
jälkimarkkinoille suunnattavien osien 
kehittämiseen.

Or. en

Tarkistus 302
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kohta

Komission teksti Tarkistus

(21) 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, jotta voidaan parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa erityisesti 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden, 
sijoittautumisvapauden ja palvelujen 
tarjoamista koskevan vapauden suhteen. 
Suuri osa tällaisista tiedoista koskee 
ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä 
(OBD-järjestelmiä) ja niiden 
yhteentoimivuutta ajoneuvojen muiden 

Poistetaan.
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järjestelmien kanssa. On aiheellista 
säätää teknisistä määräyksistä, joita olisi 
noudatettava valmistajien verkkosivuilla, 
sekä kohdennetuista toimista, joilla 
varmistetaan, että pienet ja keskisuuret 
yritykset voivat saada nämä tiedot 
kohtuullisin ehdoin.

Or. en

Tarkistus 303
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kohta

Komission teksti Tarkistus

(21) 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, 
jotta voidaan parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden, sijoittautumisvapauden ja 
palvelujen tarjoamista koskevan vapauden 
suhteen. Suuri osa tällaisista tiedoista 
koskee ajoneuvojen sisäisiä 
valvontajärjestelmiä (OBD-järjestelmiä) ja 
niiden yhteentoimivuutta ajoneuvojen 
muiden järjestelmien kanssa. On aiheellista 
säätää teknisistä määräyksistä, joita olisi 
noudatettava valmistajien verkkosivuilla, 
sekä kohdennetuista toimista, joilla 
varmistetaan, että pienet ja keskisuuret 
yritykset voivat saada nämä tiedot 
kohtuullisin ehdoin.

(21) Traktorien korjaamiseen tarvittavien 
tietojen saatavuus teknisten tietojen 
hakemiseen soveltuvien standardoitujen 
hakukeinojen avulla sekä tehokas kilpailu 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietopalveluiden markkinoilla 
ovat tarpeen, jotta voidaan parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa erityisesti 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden, 
sijoittautumisvapauden ja palvelujen 
tarjoamista koskevan vapauden suhteen. 
Suuri osa tällaisista tiedoista koskee 
ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä 
(OBD-järjestelmiä) ja niiden 
yhteentoimivuutta ajoneuvojen muiden 
järjestelmien kanssa. On aiheellista säätää 
teknisistä määräyksistä, joita olisi 
noudatettava valmistajien verkkosivuilla, 
ottaen huomioon kohtuullisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen ajoneuvotyyppien 
myyntimäärän ja/tai valmistajan 
suuruuden osalta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on saattaa johdanto-osan 21 kohta vastaamaan XVI lukua ja 
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siihen esitettyjä tarkistuksia. Itsenäisten toimijoiden on saatava vakiomuodossa ja 
syrjimättömällä tavalla samat tiedot kuin valtuutettujen myyjien ja korjaajienkin. Luokan R 
(perävaunut) ja luokan S (vedettävät vaihdettavissa olevat laitteet) ajoneuvot pitäisi 
vapauttaa korjaamiseen ja huoltoon tarvittavia tietoja koskevista vaatimuksista. Pk-yrityksiin 
pitäisi kiinnittää erityistä huomiota.

Tarkistus 304
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kohta

Komission teksti Tarkistus

(21) 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, 
jotta voidaan parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden, sijoittautumisvapauden ja 
palvelujen tarjoamista koskevan vapauden 
suhteen. Suuri osa tällaisista tiedoista 
koskee ajoneuvojen sisäisiä 
valvontajärjestelmiä (OBD-järjestelmiä) ja 
niiden yhteentoimivuutta ajoneuvojen 
muiden järjestelmien kanssa. On aiheellista 
säätää teknisistä määräyksistä, joita olisi 
noudatettava valmistajien verkkosivuilla, 
sekä kohdennetuista toimista, joilla 
varmistetaan, että pienet ja keskisuuret 
yritykset voivat saada nämä tiedot 
kohtuullisin ehdoin.

(21) Traktorien korjaamiseen tarvittavien 
tietojen saatavuus teknisten tietojen 
hakemiseen soveltuvien standardoitujen 
hakukeinojen avulla sekä tehokas kilpailu 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietopalveluiden markkinoilla 
ovat tarpeen, jotta voidaan parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa erityisesti 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden, 
sijoittautumisvapauden ja palvelujen 
tarjoamista koskevan vapauden suhteen.
Suuri osa tällaisista tiedoista koskee 
ajoneuvojen sisäisiä valvontajärjestelmiä 
(OBD-järjestelmiä) ja niiden 
yhteentoimivuutta ajoneuvojen muiden 
järjestelmien kanssa. On aiheellista säätää 
teknisistä määräyksistä, joita olisi 
noudatettava valmistajien verkkosivuilla, 
kiinnittäen asianmukaisesti huomiota 
toissijaisuusperiaatteeseen ja ottaen 
huomioon myyntimäärät sekä pienten ja 
keskisuurten valmistajien voimavarat.

Or. en

Tarkistus 305
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(21) 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, 
jotta voidaan parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden, sijoittautumisvapauden ja 
palvelujen tarjoamista koskevan vapauden 
suhteen. Suuri osa tällaisista tiedoista 
koskee ajoneuvojen sisäisiä 
valvontajärjestelmiä (OBD-järjestelmiä) ja
niiden yhteentoimivuutta ajoneuvojen 
muiden järjestelmien kanssa. On aiheellista 
säätää teknisistä määräyksistä, joita olisi 
noudatettava valmistajien verkkosivuilla, 
sekä kohdennetuista toimista, joilla 
varmistetaan, että pienet ja keskisuuret 
yritykset voivat saada nämä tiedot 
kohtuullisin ehdoin.

(21) 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, 
jotta voidaan parantaa sisämarkkinoiden 
toimintaa erityisesti tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden, sijoittautumisvapauden ja 
palvelujen tarjoamista koskevan vapauden 
suhteen. Suuri osa tällaisista tiedoista 
koskee ajoneuvojen sisäisiä 
valvontajärjestelmiä (OBD-järjestelmiä) ja 
niiden yhteentoimivuutta ajoneuvojen 
muiden järjestelmien kanssa. On aiheellista 
säätää teknisistä määräyksistä, joita olisi 
noudatettava valmistajien verkkosivuilla, 
sekä kohdennetuista toimista, joilla 
varmistetaan, että pienet ja keskisuuret 
yritykset voivat saada nämä tiedot 
kohtuullisin ehdoin, 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 306
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kohta

Komission teksti Tarkistus

(27) On tärkeää, että kaikki sidosryhmät 
näkevät selkeän yhteyden tämän asetuksen 
ja koneiden turvallisuudesta annetun 
direktiivin 2006/42/EY34 välillä, jotta 
voidaan selvästi todeta, mitkä vaatimukset 
kulloisenkin tuotteen on täytettävä,

(27) On tärkeää, että kaikki sidosryhmät 
näkevät selkeän yhteyden tämän asetuksen 
ja koneiden turvallisuudesta annetun 
direktiivin 2006/42/EY34 välillä, jotta 
voidaan välttää päällekkäisyydet ja 
selvästi todeta, mitkä vaatimukset 
kulloisenkin tuotteen on täytettävä,

Or. nl
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Tarkistus 307
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) liikkuvat työkoneet (luokka U). Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 308
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) hyötykäyttöön tarkoitetut 
maastoajoneuvot (luokka T)

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on erottaa toisistaan maa- ja metsätaloudessa käytettävät 
toiminnalliset ajoneuvot sekä kaksikäyttöiset nelipyörät. Katso lisää perusteluja 3 artiklaan 
esitetystä, maastoajoneuvoja ja rinnakkain istuttavia ajoneuvoja koskevasta tarkistuksesta.

Tarkistus 309
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) hyötykäyttöön tarkoitetut rinnakkain 
istuttavat ajoneuvot (luokka T)
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on erottaa toisistaan maa- ja metsätaloudessa käytettävät 
toiminnalliset ajoneuvot sekä kaksikäyttöiset nelipyörät. Katso lisää perusteluja 3 artiklaan 
esitetystä, maastoajoneuvoja ja rinnakkain istuttavia ajoneuvoja koskevasta tarkistuksesta.

Tarkistus 310
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta ei sovelleta vaihdettavissa 
oleviin koneisiin, jotka ovat täysin irti 
maasta tiekuljetuksen aikana.

2. Tätä asetusta ei sovelleta vaihdettavissa 
oleviin koneisiin, jotka ovat täysin irti 
maasta tai joita ei voida kytkeä nivelellä 
pystysuoraan akseliin tiekuljetuksen 
aikana.

Or. en

Perustelu

Joissakin vaihdettavissa olevissa koneissa on painojakaumasyistä vapaasti pyörivä apupyörä. 
Vaihdettavissa oleva kone kiinnitetään traktoriin, eikä sitä voida kytkeä nivelellä 
pystysuoraan akseliin. Ylimääräinen pyörä ei tuota ajoneuvon ja vaihdettavissa olevan 
koneen yhdistelmään liittyviä lisäriskejä. Siksi on järkevää jättää myös tällaiset koneet 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 311
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta ei sovelleta vaihdettavissa 
oleviin koneisiin, jotka ovat täysin irti 
maasta tiekuljetuksen aikana.

2. Tätä asetusta ei sovelleta vaihdettavissa 
oleviin koneisiin, jotka ovat täysin irti 
maasta tai joita ei voida kytkeä nivelellä 
pystysuoraan akseliin tiekuljetuksen 
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aikana.

Or. en

Tarkistus 312
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liikkuvat työkoneet Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa liikkuviin työkoneisiin (luokka U), koska tähän luokkaan 
kuuluu tuotteita, joita käytetään maa- ja metsätalouden lisäksi monilla muilla aloilla. Niihin 
sovelletaan muita olemassa olevia lakeja, jotka ovat ristiriidassa asetusehdotuksen rakenteen 
kanssa.

Tarkistus 313
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liikkuvat työkoneet Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 314
Oreste Rossi, Matteo Salvini

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



PE475.768v01-00 14/72 AM\881687FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

c a) telaketjutraktorit (luokka C)

Or. en

Tarkistus 315
Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

c a) luokan T ajoneuvot, jotka on merkitty 
kirjaimella b

Or. en

Tarkistus 316
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

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

Komission teksti Tarkistus

c a) telaketjutraktorit, luokka C

Or. en

Tarkistus 317
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) erityisiin käyttötarkoituksiin 
tarkoitetut pyörätraktorit (luokat T4.1 ja 
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T4.2)

Or. en

Tarkistus 318
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) erityisiin käyttötarkoituksiin 
tarkoitetut pyörätraktorit: luokat T4.1 ja 
T4.2

Or. en

Tarkistus 319
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. ’Perävaunulla’ tarkoitetaan maa- tai 
metsätaloudessa käytettävää hinattavaa 
ajoneuvoa, joka on tarkoitettu pääasiassa 
kuormien kuljettamiseen ja suunniteltu 
traktorilla vedettäväksi maa- tai 
metsätalouden tehtävissä ja jota ei ole 
suunniteltu materiaalien käsittelyyn [ja
jossa ajoneuvon suurimman teknisesti 
sallitun massan ja omamassan suhde on 
vähintään 3,0].

9. ’Perävaunulla’ tarkoitetaan maa- tai 
metsätaloudessa käytettävää hinattavaa 
ajoneuvoa, joka on tarkoitettu pääasiassa 
kuormien kuljettamiseen tai materiaalien 
käsittelyyn ja suunniteltu traktorilla 
vedettäväksi maa- tai metsätalouden 
tehtävissä ja jossa ajoneuvon suurimman 
teknisesti sallitun massan ja omamassan 
suhde on vähintään 2,0.

Or. en

Tarkistus 320
Malcolm Harbour
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10. ’Vedettävällä vaihdettavissa olevalla 
laitteella’ tarkoitetaan maa- tai 
metsätaloudessa käytettävää ajoneuvoa, 
joka on suunniteltu vedettäväksi traktorilla 
ja muuttaa traktorin toimintoja tai lisää 
siihen uuden toiminnon, jossa on kiinteä 
työväline tai joka on suunniteltu 
materiaalien käsittelyyn ja jossa voi olla 
kuormalava, joka on suunniteltu ja 
rakennettu siten, että sille voidaan asettaa 
tehtäviin tarkoitettuja työkaluja ja laitteita 
tai että sillä voidaan tilapäisesti säilyttää 
työtehtävien yhteydessä tuotettavia tai 
tarvittavia materiaaleja, ja jossa 
ajoneuvon suurimman teknisesti sallitun 
massan ja omamassan suhde on vähintään 
3,0.

10. ’Vedettävällä vaihdettavissa olevalla 
laitteella’ tarkoitetaan maa- tai 
metsätaloudessa käytettävää työkalua tai 
konetta, joka on suunniteltu vedettäväksi 
traktorilla ja jossa ajoneuvon suurimman 
teknisesti sallitun massan ja omamassan 
suhde on vähintään 2,0. Jos suurin 
teknisesti sallittu massa ylittää kuitenkin 
14 000 kilogrammaa, työkalu tai kone on 
luokiteltava perävaunuksi.

Or. en

Tarkistus 321
Malcolm Harbour, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 43 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

43 a. ’Hyötykäyttöön tarkoitetulla 
maastoajoneuvolla’ tarkoitetaan 
ajoneuvoa, jonka istuimella käyttäjä istuu 
hajareisin ja jossa on ohjaustanko 
ohjaamista varten.
Hyötykäyttöön tarkoitetulla 
maastoajoneuvolla on seuraavat 
lisäominaisuudet:
Suurin rakenteellinen nopeus 60 km/h 
Suunniteltu rengaspaine < 5 kPa (0,5 bar) 
Rengaskuviointi: maastokuviointi 
Peukalokäyttöinen kaasunsäädin 
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Kuormitusrakenne (-rakenteet), 
jossa/joissa ajoneuvon ja 
kuormitusrakenteen (-rakenteiden) pinta-
alan välinen vähimmäissuhde > 25 % 
Massa ajokunnossa (MRO) < 400 kg 
Taakse kytketyn laitteen hinauskyky 
läpäisee lujuustestin > 2 x MRO.

Or. en

Tarkistus 322
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 43 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

43 a. ’Hyötykäyttöön tarkoitetulla 
maastoajoneuvolla’ tarkoitetaan 
moottoriajoneuvoa, joka on suunniteltu 
kulkemaan neljällä pyörällä, joiden 
rengaspaine on alhainen, jonka istuimella 
käyttäjä istuu hajareisin ja jossa on 
ohjaustanko ohjaamista varten.
Maastoajoneuvolla on seuraavat 
lisäominaisuudet:
Suurin rakenteellinen nopeus 60 km/h;
Suunniteltu rengaspaine < 0,5 bar; 
rengaskuviointi: maastokuviointi 
(ei tiekäyttöön);
Peukalokäyttöinen kaasunsäädin;
Täyttää seuraavista 
kuormitusvaatimuksista vähintään kaksi:
(i) Kuormitusrakenne, jossa ajoneuvon ja 
kuormitusrakenteen pinta-alan välinen 
vähimmäissuhde > 25 %;
(ii) Kunkin yksittäisen 
kuormitusrakenteen pinta-ala on 
vähintään 0,2 m²;
(iii) Koko kuormitusrakenteen 
yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 
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0,5 m²;
(iv) Kokonaiskuormitettavuus (ajoneuvon 
massa suhteessa kuormitettavuuteen) 
> 25 %;
Taakse kytketyn laitteen hinausmassa 
> 2 x oma massa lujuustestissä; ei katsota 
sallituksi perävaunun massaksi;
Massa ajokunnossa < 400 kg;
Maavara > 180 mm;
Akselivälin suhde maavaraan < 6.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on erottaa toisistaan maa- ja metsätaloudessa käytettävät 
toiminnalliset ajoneuvot sekä kaksikäyttöiset nelipyörät. Katso lisää perusteluja 3 artiklaan 
esitetystä, maastoajoneuvoja ja rinnakkain istuttavia ajoneuvoja koskevasta tarkistuksesta.

Tarkistus 323
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 43 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

43 b. ’Hyötykäyttöön tarkoitetulla 
rinnakkain istuttavalla ajoneuvolla’ 
tarkoitetaan moottoriajoneuvoa, joka on 
suunniteltu kuljettamaan henkilöitä ja/tai 
tavaraa ja vetämään ja työntämään 
laitteita.
Rinnakkain istuttavalla ajoneuvolla on 
seuraavat lisäominaisuudet:
Suurin rakenteellinen nopeus 60 km/h;
Kuljettaja ja enintään kaksi matkustajaa;
Istuimet kuppi- tai penkkityyppiä;
Ohjauspyörä;
Rengaskuviointi: maastokuviointi 
(ei tiekäyttöön);
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Täyttää seuraavista 
kuormitusvaatimuksista vähintään kaksi:
(i) Kuormitusrakenne, jossa ajoneuvon ja 
kuormitusrakenteen pinta-alan välinen 
vähimmäissuhde > 20 %;
(ii) Kunkin yksittäisen 
kuormitusrakenteen pinta-ala on 
vähintään 0,9 m²;
(iii) Kokonaiskuormitettavuus (ajoneuvon 
massa suhteessa kuormitettavuuteen) 
> 30 %;
Taakse kytketyn laitteen hinausmassa 
> 1,5 x oma massa lujuustestissä; ei 
katsota sallituksi perävaunun massaksi;
Massa ajokunnossa < 1 100 kg;
Maavara > 200 mm;
Akselivälin suhde maavaraan < 8.

Or. en

Perustelu

Hyötykäyttöön tarkoitetut maastoajoneuvot ja rinnakkain istuttavat ajoneuvot on tarkoitettu 
maastokäyttöön, minkä vuoksi ne pitäisi sisällyttää tämän asetuksen soveltamisalaan. Edellä 
ehdotettujen määritelmien tarkoituksena on se, että tällaisia ajoneuvoja voitaisiin kohdella 
sääntelyssä hyötyajoneuvoina ja ettei niitä sekoitettaisi ”kaksikäyttöisiin nelipyöriin”, jotka 
on tarkoitettu sekä tie- että maastokäyttöön. Jälkimmäisiä käsitellään tarkoituksenmukaisesti 
ehdotuksessa asetukseksi kaksi- tai kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä 
ja markkinavalvonnasta (KOM(2010)0542).

Tarkistus 324
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
4 kohta – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. ’Luokkaan T’ kuuluvat kaikki pyörillä 
varustetut traktorit.

1. ’Luokkaan T’ kuuluvat kaikki pyörillä 
varustetut traktorit; kukin 2–8 kohdassa 
kuvattu pyörillä varustettu traktori 
merkitään lisäksi suurimman 
rakenteellisen nopeutensa mukaan 
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kirjaimella a tai b:
– a) a-kirjain pyörillä varustetuille 
traktoreille, joiden suurin rakenteellinen 
nopeus on enintään 40 km/h,
– b) b-kirjain pyörillä varustetuille 
traktoreille, joiden suurin rakenteellinen 
nopeus on yli 40 km/h;

Or. en

Tarkistus 325
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. ’Luokkaan T1’ kuuluvat pyörillä 
varustetut traktorit, joiden suurin 
rakenteellinen nopeus on enintään 
40 km/h, kuljettajaa lähinnä olevan akselin 
pienin raideväli vähintään 1 150 mm, 
omamassa ajokuntoisena yli 600 kg ja 
maavara enintään 1 000 mm.

2. ’Luokkaan T1’ kuuluvat pyörillä 
varustetut traktorit, joiden kuljettajaa 
lähinnä olevan akselin pienin raideväli 
vähintään 1 150 mm, omamassa 
ajokuntoisena yli 600 kg ja maavara 
enintään 1 000 mm.

Or. en

Tarkistus 326
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. ’Luokkaan T2’ kuuluvat pyörillä 
varustetut traktorit, joiden pienin raideväli 
on alle 1 150 mm, omamassa ajokuntoisena 
yli 600 kg ja maavara enintään 600 mm ja
suurin rakenteellinen nopeus enintään 
40 km/h; jos traktorin painopisteen 
korkeus (mitattuna maanpinnasta) jaettuna 

3. ’Luokkaan T2’ kuuluvat pyörillä 
varustetut traktorit, joiden pienin raideväli 
on alle 1 150 mm, omamassa ajokuntoisena 
yli 600 kg ja maavara enintään 600 mm, ja 
jos traktorin painopisteen korkeus 
(mitattuna maanpinnasta) jaettuna kaikkien 
akselien pienimpien raidevälien 
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kaikkien akselien pienimpien raidevälien 
keskiarvolla on yli 0,90, suurin 
rakenteellinen nopeus saa olla enintään 
30 km/h.

keskiarvolla on yli 0,90, suurin 
rakenteellinen nopeus saa olla enintään 
30 km/h.

Or. en

Tarkistus 327
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. ’Luokkaan T3’ kuuluvat pyörillä 
varustetut traktorit, joiden suurin 
rakenteellinen nopeus on enintään 
40 km/h ja omamassa ajokuntoisena 
enintään 600 kg.

4. ’Luokkaan T3’ kuuluvat pyörillä 
varustetut traktorit, joiden omamassa 
ajokuntoisena enintään 600 kg. Siihen 
kuuluvat myös traktorit, joissa on 
3 artiklan 43 a kohdassa tarkoitettu 
ohjaustanko.

Or. en

Tarkistus 328
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. ’Luokkaan T4’ kuuluvat pyörillä 
varustetut erikoiskäyttöön tarkoitetut 
traktorit, joiden suurin rakenteellinen 
nopeus on enintään 40 km/h.

5. ’Luokkaan T4’ kuuluvat pyörillä 
varustetut erikoiskäyttöön tarkoitetut 
traktorit.

Or. en

Tarkistus 329
Malcolm Harbour
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9. ’Luokkaan T5’ kuuluvat pyörillä 
varustetut traktorit, joiden suurin 
rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 330
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 19 alakohta

Komission teksti Tarkistus

19. ’Luokkaan U’ kuuluvat direktiivissä 
2006/42/EY määritellyt koneet, joilla on 
oma käyttövoima ja jotka on tarkoitettu 
maa- tai metsätalouskäyttöön.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 331
George Lyon

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a. ’Luokkaan T6’ kuuluvat 
hyötykäyttöön tarkoitetut 
maastoajoneuvot ja hyötykäyttöön 
tarkoitetut rinnakkain istuttavat 
ajoneuvot.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on erottaa toisistaan maa- ja metsätaloudessa käytettävät 
toiminnalliset ajoneuvot sekä kaksikäyttöiset nelipyörät. Katso lisää perusteluja 3 artiklaan 
esitetystä, maastoajoneuvoja ja rinnakkain istuttavia ajoneuvoja koskevasta tarkistuksesta. 
Toiminnallisia maastoajoneuvoja ja rinnakkain istuttavia ajoneuvoja on 
tarkoituksenmukaisempaa pitää luokan T ajoneuvoina kuin luokan L ajoneuvoina.

Tarkistus 332
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Liikenneturvallisuuteen liittyvät 
vaatimukset

Liikenneturvallisuuteen ja
toimintaturvallisuuteen liittyvät 
vaatimukset

Or. en

Tarkistus 333
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) alleajosuojat Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liikenneturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ei sovelleta traktoreihin, eivätkä ne ole 
olennaisia traktoreiden kannalta.

Tarkistus 334
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – n alakohta

Komission teksti Tarkistus

n) alleajosuojat Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 335
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) sivusuojaus Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liikenneturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia ei sovelleta traktoreihin, eivätkä ne ole 
olennaisia traktoreiden kannalta.

Tarkistus 336
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) sivusuojaus Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 337
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 57 
artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa 
vahvistetaan yksityiskohtaiset tekniset 
vaatimukset ja tapauksen mukaan 
testausmenetelmät ja raja-arvot 2 kohdassa 
lueteltuja tekijöitä varten sen 
varmistamiseksi, että saavutetaan korkea 
liikenneturvallisuuden taso.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 57 
artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa 
vahvistetaan yksityiskohtaiset tekniset 
vaatimukset ja tapauksen mukaan 
testausmenetelmät ja raja-arvot 2 kohdassa 
lueteltuja tekijöitä varten sen 
varmistamiseksi, että saavutetaan korkea 
toimintaturvallisuuden taso.
Yksityiskohtaisilla teknisillä vaatimuksilla 
varmistetaan, että ajoneuvot, joiden 
suurin nopeus on yli 40 km/h, luokan S 
vedettäviä laitteita lukuun ottamatta, 
yltävät tarvittaessa samaan 
tieturvallisuustasoon jarrujen 
tehokkuuden ja 
lukkiutumisenestojärjestelmien osalta 
kuin moottoriajoneuvot ja niiden 
perävaunut.

Or. en

Perustelu

Jarrujen lukkiutumisenestojärjestelmä (ABS) on maa- ja metsätaloudessa käytettävissä 
ajoneuvoissa uutta teknologiaa, ja sitä koskevia yksityiskohtaisia ehtoja ja sen käyttöönoton 
ajoitusta on tarkasteltava osana tarkempaa arviointia, jonka komissio tekee 
delegointisäädöksen laatimisen yhteydessä.

Tarkistus 338
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 57 
artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa 
vahvistetaan yksityiskohtaiset tekniset 
vaatimukset ja tapauksen mukaan 
testausmenetelmät ja raja-arvot 2 kohdassa 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 57 
artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa 
vahvistetaan yksityiskohtaiset tekniset 
vaatimukset ja tapauksen mukaan 
testausmenetelmät ja raja-arvot 2 kohdassa 
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lueteltuja tekijöitä varten sen 
varmistamiseksi, että saavutetaan korkea 
liikenneturvallisuuden taso.

lueteltuja tekijöitä varten sen 
varmistamiseksi, että saavutetaan korkea 
toimintaturvallisuuden taso.
Yksityiskohtaisilla teknisillä vaatimuksilla 
varmistetaan, että ajoneuvot, joiden 
suurin nopeus on yli 40 km/h, luokan S 
vedettäviä laitteita lukuun ottamatta, 
yltävät tarvittaessa samaan 
tieturvallisuustasoon jarrujen 
tehokkuuden ja 
lukkiutumisenestojärjestelmien osalta 
kuin moottoriajoneuvot ja niiden 
perävaunut.

Or. en

Tarkistus 339
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) käyttö ja ylläpito
(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä 
pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin 
ajoneuvoluokkiin.)

Or. en

Tarkistus 340
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) hallintalaitteiden turvallisuus ja 
luotettavuus, hinattavien koneiden 
voimanottolaitteet mukaan luettuina
(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä 
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pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin 
ajoneuvoluokkiin.)

Or. en

Tarkistus 341
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) mekaanisilta vahingoilta 
suojautuminen
(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä 
pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin 
ajoneuvoluokkiin.)

Or. en

Tarkistus 342
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) ergonomia (mukaan luettuna 
ennakoitavissa oleva väärinkäyttö, 
hallintalaitteiden käytettävyys,
hallintalaitteiden suojaaminen niiden 
tahattoman aktivoinnin välttämiseksi, 
ihmisen ja ajoneuvon välisen rajapinnan 
mukauttaminen kuljettajan 
ennakoitavissa olevat ominaisuudet 
huomioon ottaen, käyttäjän toimenpiteet)
(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä 
pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin 
ajoneuvoluokkiin.)

Or. en
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Tarkistus 343
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) suojat ja suojalaitteet
(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä 
pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin 
ajoneuvoluokkiin.)

Or. en

Tarkistus 344
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – k b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k b) epävakauden vaara
(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä 
pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin 
ajoneuvoluokkiin.)

Or. en

Tarkistus 345
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – m a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

m a) materiaalit ja tuotteet
(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä 
pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin 
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ajoneuvoluokkiin.)

Or. en

Tarkistus 346
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – m b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

m b) akut
(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä 
pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin 
ajoneuvoluokkiin.)

Or. en

Tarkistus 347
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – m c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

m c) jarrut, myös seisontajarrun 
toiminnot
(Tämä pitäisi lisätä liitteeseen I, ja sitä 
pitäisi soveltaa kaikkiin asiaankuuluviin 
ajoneuvoluokkiin.)

Or. en

Tarkistus 348
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Ellei ajoneuvon ostajan kanssa ole toisin 
sovittu, vaatimustenmukaisuustodistus on 
laadittava sen jäsenvaltion, jossa ajoneuvo 
ostetaan, virallisella kielellä.

3. Ellei ajoneuvon ostajan kanssa ole toisin 
sovittu, vaatimustenmukaisuustodistus on 
laadittava jollakin unionin virallisella 
kielellä valmistajan valinnan mukaan.

Or. en

Tarkistus 349
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vaatimustenmukaisuustodistus on 
suunniteltava niin, että sen väärentäminen 
estetään. Sitä varten on käytettävä paperia, 
joka on suojattu joko värigrafiikalla tai 
vesileimattu valmistajan tunnuksella.

4. Vaatimustenmukaisuustodistus on 
suunniteltava niin, että sen väärentäminen 
estetään. Sitä varten on käytettävä paperia, 
joka on suojattu asianmukaisella tavalla, 
kuten värigrafiikalla tai vesileimatulla
valmistajan tunnuksella.

Or. en

Perustelu

Vaatimustenmukaisuustodistus voidaan suojata myös monilla muilla tavoilla, kuten 
hologrammeilla. Valmistajan pitää voida tehdä valinta, ja asetuksessa on annettava vain 
muutamia ei-sitovia esimerkkejä.

Tarkistus 350
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vaatimustenmukaisuustodistus on 
suunniteltava niin, että sen väärentäminen 
estetään. Sitä varten on käytettävä paperia, 

4. Vaatimustenmukaisuustodistus on 
suunniteltava niin, että sen väärentäminen 
estetään. Sitä varten on käytettävä paperia, 
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joka on suojattu joko värigrafiikalla tai 
vesileimattu valmistajan tunnuksella.

joka on suojattu asianmukaisella tavalla, 
kuten värigrafiikalla tai vesileimatulla
valmistajan tunnuksella.

Or. en

Tarkistus 351
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
valmiiden ajoneuvojen osalta 
12 kuukauden ja valmistuneiden 
ajoneuvojen osalta 18 kuukauden ajan 
päivästä, jolloin EU-tyyppihyväksynnän 
voimassaolo päättyi.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
valmiiden ajoneuvojen osalta 
24 kuukauden ja valmistuneiden 
ajoneuvojen osalta 30 kuukauden ajan 
päivästä, jolloin EU-tyyppihyväksynnän 
voimassaolo päättyi.

Or. en

Perustelu

Sarjan viimeiset ajoneuvot. Tarkistuksen tarkoituksena on saattaa tämä asetus vastaamaan 
direktiivin 2003/37/EU 10 artiklaa.

Tarkistus 352
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
valmiiden ajoneuvojen osalta 
12 kuukauden ja valmistuneiden 
ajoneuvojen osalta 18 kuukauden ajan 
päivästä, jolloin EU-tyyppihyväksynnän 
voimassaolo päättyi.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
valmiiden ajoneuvojen osalta 
24 kuukauden ja valmistuneiden 
ajoneuvojen osalta 30 kuukauden ajan 
päivästä, jolloin EU-tyyppihyväksynnän 
voimassaolo päättyi.

Or. en
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Tarkistus 353
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
valmiiden ajoneuvojen osalta 
12 kuukauden ja valmistuneiden 
ajoneuvojen osalta 18 kuukauden ajan 
päivästä, jolloin EU-tyyppihyväksynnän 
voimassaolo päättyi.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 
valmiiden ajoneuvojen osalta 
24 kuukauden ja valmistuneiden 
ajoneuvojen osalta 30 kuukauden ajan 
päivästä, jolloin EU-tyyppihyväksynnän 
voimassaolo päättyi.

Or. en

Tarkistus 354
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
XII a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

XII a LUKU 
AJONEUVOJEN KÄYTTÖ YLEISILLÄ 
TEILLÄ
35 a artikla
1. Ajoneuvoa voi ajaa yleisillä teillä, jos se 
täyttää yleisillä teillä ajamista varten 
asetetut mittasuhteita, painoa, 
turvallisuutta, valoja ja vakuutusta 
koskevat vaatimukset ja jos sitä ajaa 
asiaankuuluvat vaatimukset täyttävä 
henkilö, jolla on yhdenmukaistettu 
eurooppalainen ajokortti kyseisen 
ajoneuvotyypin ajamiseen.
2. Ellei ajoneuvo täytä yleisillä teillä 
ajamista varten asetettuja vaatimuksia, 
sitä nimitetään ”poikkeuskuljetukseksi” ja 
se on kuljetettava tai saatettava 
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asianmukaisesti.

Or. nl

Tarkistus 355
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltion on 36 artiklan 1 kohdan 
mukaisten arviointien lisäksi otettava 
kunnolla huomioon 
hyväksyntäviranomaisen havainnot.

Or. en

Tarkistus 356
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen tai erillisasetusten 
mukaisesti laadittujen testausselosteiden 
asemesta voidaan vaihtoehtoisesti käyttää 
täydellisiä testausselosteita, jotka on 
annettu liitteessä I lueteltujen, OECD:n 
yleisten sääntöjen mukaisesti 
hyväksyttyjen OECD:n 
yhdenmukaistettujen testiohjeiden 
mukaisesti.

2. Tämän asetuksen tai erillisasetusten 
mukaisesti laadittujen testausselosteiden 
asemesta voidaan vaihtoehtoisesti käyttää 
testausselosteita, jotka on annettu liitteessä 
I lueteltujen OECD:n yhdenmukaistettujen 
testiohjeiden tai vastaavien standardien 
mukaisesti. Erityisen tyyppihyväksynnän 
voi antaa hyväksyntäviranomainen tai 
tarvittaessa OECD valmistajan valinnan 
mukaan.

Or. en

Perustelu

Täyden EU-tyyppihyväksynnän hankkiminen koko ajoneuvolle edellyttää jo 
hyväksyntäviranomaisen antamaa erillistä EU-tyyppihyväksyntää. Jos OECD:n 
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hyväksynnästä tulee pakollinen, vaaditaan kaksinkertaista hyväksyntää, joka aiheuttaa suuret 
kustannukset (traktorituoteperheessä voi olla 2–3 ohjaamoa). OECD on EU:n ulkopuolinen 
järjestö, eikä lopullisen hyväksynnän antavalla koordinointikeskuksella ole mitään tekemistä 
hyväksyntäviranomaisen kanssa. Valmistajia ei voida pakottaa kohdentamaan lisää 
resursseja OECD:lle.

Tarkistus 357
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen tai erillisasetusten 
mukaisesti laadittujen testausselosteiden 
asemesta voidaan vaihtoehtoisesti käyttää 
täydellisiä testausselosteita, jotka on 
annettu liitteessä I lueteltujen, OECD:n 
yleisten sääntöjen mukaisesti 
hyväksyttyjen OECD:n 
yhdenmukaistettujen testiohjeiden 
mukaisesti.

2. Tämän asetuksen tai erillisasetusten 
mukaisesti laadittujen testausselosteiden 
asemesta voidaan vaihtoehtoisesti käyttää 
testausselosteita, jotka on annettu liitteessä 
I lueteltujen OECD:n yhdenmukaistettujen 
testiohjeiden tai sitä vastaavien 
standardien mukaisesti. Erityisen 
tyyppihyväksynnän voi antaa 
hyväksyntäviranomainen tai tarvittaessa 
OECD valmistajan valinnan mukaan.

Or. en

Tarkistus 358
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
XVI luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saatavuus

Traktorien korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saatavuus

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämässä 
tutkimuksessa vaadittiin räätälöityä lainsäädäntöä maa- ja metsätaloudessa käytettävien 
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ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen annettavista tiedoista. Tämän tutkimuksen ja 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja koskevia 
velvoitteita pitäisi soveltaa vain traktoreihin eikä luokkaan R (perävaunut) ja luokkaan S 
(vedettävät vaihdettavissa olevat laitteet), sillä jälkimmäisiä valmistetaan vain pieniä määriä 
ja monia eri malleja ja niitä valmistavat pääasiassa pk-yritykset.

Tarkistus 359
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
XVI luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saatavuus

Traktorien korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saatavuus

Or. en

Tarkistus 360
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
XVI luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ajoneuvojen korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavien tietojen 
saatavuus

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 361
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
47 artikla
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Komission teksti Tarkistus

47 artikla Poistetaan.
Valmistajien velvollisuudet
1. Valmistajien on tarjottava ajoneuvojen 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot itsenäisten toimijoiden käyttöön 
vapaalla ja standardoidulla tavalla 
verkkosivustoilla, joilla ne ovat saatavilla 
vaivattomasti ja nopeasti. Tiedot on 
erityisesti annettava saataville tavalla, 
joka ei ole syrjivä verrattuna siihen, miten 
tiedot toimitetaan valtuutetuille 
jälleenmyyjille ja korjaamoille tai 
annetaan niiden saataville.

Näihin tietoihin on sisällyttävä tiedot, 
joita tarvitaan osien tai varusteiden 
asentamiseen ajoneuvoihin.
2. Valmistajien on asetettava ohjekirjat 
itsenäisten toimijoiden sekä valtuutettujen 
jälleenmyyjien ja korjaamojen käyttöön.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
tietoihin on sisällyttävä vähintään kaikki 
seuraavista:
a) ajoneuvon yksiselitteinen 
valmistenumero
b) huoltokäsikirjat korjaus- ja 
huoltokirjanpito mukaan luettuna
c) tekniset käsikirjat
d) osia ja vianmääritystä koskevat tiedot 
(kuten mittausten teoreettiset enimmäis-
ja vähimmäisarvot)
e) kytkentäkaaviot
f) vianmäärityskoodit (myös 
valmistajakohtaiset koodit)
g) ajoneuvotyyppiä koskeva ohjelmiston 
kalibrointitunnus
h) välineistä ja varusteista annetut sekä 
niiden välittämät tiedot
i) datatietueita koskevat tiedot sekä 
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kaksisuuntaiset valvonta- ja testaustiedot
j) työyksiköt.
4. Tietyn ajoneuvovalmistajan 
jakelujärjestelmään kuuluvat valtuutetut 
jälleenmyyjät tai korjaamot on tätä 
asetusta sovellettaessa katsottava 
itsenäisiksi toimijoiksi siltä osin kuin ne 
tarjoavat korjaus- tai huoltopalveluja 
ajoneuvoille, joiden osalta ne eivät kuulu 
ajoneuvovalmistajan jakelujärjestelmään.
5. Ajoneuvon korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavien tietojen on 
oltava aina saatavilla, jollei 
tietojärjestelmän ylläpito muuta vaadi.
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6. OBD-järjestelmän kanssa 
yhteensopivien varaosien sekä 
vianmääritykseen käytettävien välineiden 
ja testilaitteiden valmistamista ja 
huoltamista varten valmistajan on 
annettava OBD-järjestelmän ja ajoneuvon 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot syrjimättömällä tavalla osien, 
vianetsintävälineiden tai testilaitteiden 
valmistajille tai korjaajille.
7. Vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien 
traktorien laitteiden suunnittelua ja 
valmistusta varten valmistajien on 
annettava OBD-järjestelmän sekä 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavat tiedot syrjimättömällä tavalla 
kaikille vaihtoehtoisilla polttoaineilla 
toimivien ajoneuvojen käytössä 
tarvittavien laitteiden asentajille, 
valmistajille ja korjaajille.
8. Hakiessaan EU-tyyppihyväksyntää tai 
kansallista tyyppihyväksyntää valmistajan 
on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle 
todiste tämän asetuksen noudattamisesta 
siltä osin kuin kyse on tässä artiklassa 
vaadituista tiedoista.
Jos tällaisia tietoja ei ole saatavilla tai ne 
eivät kyseisenä ajankohtana ole tämän 
asetuksen ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia, 
valmistajan on annettava todiste kuuden 
kuukauden kuluessa päivästä, jona 
tyyppihyväksyntä annetaan.
9. Jos todistetta asetuksen 
noudattamisesta ei anneta mainitussa 
määräajassa, hyväksyntäviranomaisen on 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet 
noudattamisen varmistamiseksi.
10. Valmistajan on asetettava ajoneuvon 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen myöhemmät muutokset ja 
lisäykset saataville verkkosivuillaan 
samaan aikaan kuin ne annetaan 
valtuutettujen korjaamoiden käyttöön.
11. Jos ajoneuvon korjaus- ja 
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huoltokirjanpitoa säilytetään ajoneuvon 
valmistajan keskustietokannassa tai 
valmistajan puolesta, riippumattomien 
korjaamojen on saatava kirjanpito 
maksutta käyttöönsä ja voitava lisätä 
siihen tiedot suorittamistaan korjaus- ja 
huoltotoimenpiteistä.
12. Siirretään komissiolle valta antaa 57 
artiklan mukaisesti delegoitu säädös, 
jossa vahvistetaan yksityiskohtaiset 
vaatimukset korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavien tietojen 
saatavuudelle ja erityisesti tekniset 
eritelmät, jotka liittyvät siihen, miten 
ajoneuvojen korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavat tiedot on 
asetettava saataville.

Or. en

Tarkistus 362
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on tarjottava ajoneuvojen
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot itsenäisten toimijoiden käyttöön 
vapaalla ja standardoidulla tavalla 
verkkosivustoilla, joilla ne ovat saatavilla 
vaivattomasti ja nopeasti. Tiedot on 
erityisesti annettava saataville tavalla, joka 
ei ole syrjivä verrattuna siihen, miten tiedot 
toimitetaan valtuutetuille jälleenmyyjille 
ja korjaamoille tai annetaan niiden
saataville.

Valmistajien on tarjottava traktoreiden
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot valtuutettujen jälleenmyyjien ja 
korjaamojen ja itsenäisten toimijoiden 
käyttöön samalla tavalla vakiomuodossa
verkkosivustoilla, joilla ne ovat saatavilla 
vaivattomasti ja nopeasti. Tiedot on 
erityisesti annettava saataville tavalla, joka 
ei ole syrjivä verrattuna siihen, miten tiedot 
annetaan valtuutettujen jälleenmyyjien ja 
korjaamojen saataville.

Or. en

Perustelu

Itsenäisten toimijoiden on saatava vakiomuodossa ja syrjimättömällä tavalla samat tiedot 
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kuin valtuutettujen myyjien ja korjaajienkin. Esitetyillä tarkistuksilla pyritään korostamaan, 
että kaikki toimijat ovat valmistajan kannalta yhdenvertaisia. Annettavat tiedot luetellaan 
47 artiklan 3 kohdassa.

Tarkistus 363
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on tarjottava ajoneuvojen 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot itsenäisten toimijoiden käyttöön 
vapaalla ja standardoidulla tavalla 
verkkosivustoilla, joilla ne ovat saatavilla 
vaivattomasti ja nopeasti. Tiedot on 
erityisesti annettava saataville tavalla, joka 
ei ole syrjivä verrattuna siihen, miten 
tiedot toimitetaan valtuutetuille 
jälleenmyyjille ja korjaamoille tai 
annetaan niiden saataville.

Valmistajien on tarjottava ajoneuvojen 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot valtuutettujen jälleenmyyjien ja 
korjaamojen ja itsenäisten toimijoiden 
käyttöön samalla tavalla vakiomuodossa
verkkosivustoilla, joilla ne ovat saatavilla 
vaivattomasti ja nopeasti. Tiedot on 
annettava saataville tavalla, joka ei ole 
syrjivä. Pääsyä turva- ja 
ympäristönhallintajärjestelmien 
asianmukaisen toiminnan kannalta 
ratkaisevan tärkeisiin ohjelmistoihin on 
rajoitettava korjaus- ja huoltotoimiin, 
minkä vuoksi säännöstä ei sovelleta 
ohjelmistoihin, joilla muutetaan 
parametreja ja tietojoukkoja.

Or. en

Tarkistus 364
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Ennen kuin komissio hyväksyy 
itsenäisille toimijoille annettavia tietoja 
koskevan yhteisen standardin, näiden 
tietojen on oltava johdonmukaisesti 
saatavissa ja kohtuullisen helposti 
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prosessoitavissa.

Or. en

Perustelu

Periaatteet, jotka koskevat siirtymätoimenpiteiden soveltamista, ennen kuin komissio 
hyväksyy yhteisen standardin.

Tarkistus 365
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin tietoihin on sisällyttävä tiedot, joita 
tarvitaan osien tai varusteiden 
asentamiseen ajoneuvoihin.

Näihin tietoihin on sisällyttävä tiedot, joita 
tarvitaan osien tai varusteiden 
asentamiseen traktoreihin.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämässä 
tutkimuksessa vaadittiin räätälöityä lainsäädäntöä maa- ja metsätaloudessa käytettävien 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen annettavista tiedoista. Tämän tutkimuksen ja 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja koskevia
velvoitteita pitäisi soveltaa vain traktoreihin eikä luokkaan R (perävaunut) ja luokkaan S 
(vedettävät vaihdettavissa olevat laitteet), sillä jälkimmäisiä valmistetaan vain pieniä määriä 
ja monia eri malleja ja niitä valmistavat pääasiassa pk-yritykset.

Tarkistus 366
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin tietoihin on sisällyttävä tiedot, joita 
tarvitaan osien tai varusteiden 
asentamiseen ajoneuvoihin.

Näihin tietoihin on sisällyttävä tiedot, joita 
tarvitaan osien tai varusteiden 
asentamiseen traktoreihin.
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Or. en

Tarkistus 367
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ennen kuin komissio hyväksyy 
itsenäisille toimijoille annettavia tietoja 
koskevan yhteisen standardin, näiden 
tietojen on oltava johdonmukaisesti 
saatavissa ja kohtuullisen helposti 
prosessoitavissa.

Or. en

Perustelu

Periaatteet, jotka koskevat siirtymätoimenpiteiden soveltamista, ennen kuin komissio 
hyväksyy yhteisen standardin.

Tarkistus 368
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valmistajien on asetettava ohjekirjat 
itsenäisten toimijoiden sekä valtuutettujen 
jälleenmyyjien ja korjaamojen käyttöön.

2. Valmistajien on asetettava ohjekirjat ja 
niihin liittyvät asianmukaiset välineet
itsenäisten toimijoiden sekä valtuutettujen 
jälleenmyyjien ja korjaamojen käyttöön, 
lukuun ottamatta ohjelmistoja, joilla 
muutetaan parametreja ja tietojoukkoja.
Valmistajien on myös tarjottava edellä 
mainituille tahoille ohjelmiston 
lataamiseen ja vikakoodien hallintaan 
liittyvää asianmukaista koulutusta.

Or. en
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Perustelu

Minkään (valtuutetun tai itsenäisen) toimijan ei pidä voida kajota ohjelmistoihin. Se on 
peukalointia. Vain valmistajalla on oikeus ja velvollisuus tehdä muutoksia ohjelmistoon. 
Toimijat voivat vain ladata sen traktorimoduulista.

Tarkistus 369
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valmistajien on asetettava ohjekirjat 
itsenäisten toimijoiden sekä valtuutettujen 
jälleenmyyjien ja korjaamojen käyttöön.

2. Valmistajien on asetettava ohjekirjat ja 
niihin liittyvät asianmukaiset välineet
itsenäisten toimijoiden sekä valtuutettujen 
jälleenmyyjien ja korjaamojen käyttöön, 
lukuun ottamatta ohjelmistoja, joilla 
muutetaan parametreja ja tietojoukkoja.
Valmistajien on myös tarjottava edellä 
mainituille tahoille ohjelmiston 
lataamiseen ja vikakoodien hallintaan 
liittyvää asianmukaista koulutusta.

Or. en

Perustelu

Minkään (valtuutetun tai itsenäisen) toimijan ei pidä voida kajota ohjelmistoihin. Se on 
peukalointia. Vain valmistajalla on oikeus ja velvollisuus tehdä muutoksia ohjelmistoon. 
Toimijat voivat vain ladata sen traktorimoduulista.

Tarkistus 370
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valmistajien on asetettava ohjekirjat 
itsenäisten toimijoiden sekä valtuutettujen 
jälleenmyyjien ja korjaamojen käyttöön.

2. Valmistajien on asetettava ohjekirjat ja 
tarvittavat välineet (lukuun ottamatta 
ohjelmistoja, joilla muutetaan 
parametreja ja tietojoukkoja)
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valtuutettujen jälleenmyyjien, korjaamojen 
ja itsenäisten toimijoiden käyttöön.

Or. en

Tarkistus 371
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ajoneuvojen toiminnallisen 
turvallisuuden varmistamiseksi ja 
ympäristönsuojelun turvaamiseksi 
asiaankuuluva kansallinen viranomainen 
laatii ja ottaa käyttöön standardin 
korjaamojen laadun ja valmiuksien 
sertifioimiseksi. Valmistajien on tarjottava 
yksityiskohtaista ja asiaankuuluvaa 
koulutusta kohtuullista maksua vastaan.

Or. en

Perustelu

Traktori on hyvin monimutkainen ja standardoimaton tuote, ja lisäksi markkinoilla on 
tuhansia erilaisia traktorimalleja. Ohjekirja tai verkkosivu ei riitä traktorien korjaamiseen. 
Valmistajat tarkastavat jo valtuutettujen korjaamojen teknistä osaamista ja järjestävät niille 
asianmukaista koulutusta. Myös itsenäisten toimijoiden valmiudet ja laatu on sertifioitava.

Tarkistus 372
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ajoneuvojen toiminnallisen 
turvallisuuden varmistamiseksi ja 
ympäristönsuojelun turvaamiseksi 
asiaankuuluva kansallinen viranomainen 
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laatii ja ottaa käyttöön standardin 
korjaamojen laadun ja valmiuksien 
sertifioimiseksi. Valmistajien on tarjottava 
yksityiskohtaista ja asiaankuuluvaa 
koulutusta kohtuullista maksua vastaan.

Or. en

Perustelu

Traktori on hyvin monimutkainen ja standardoimaton tuote, ja lisäksi markkinoilla on 
tuhansia erilaisia traktorimalleja. Ohjekirja tai verkkosivu ei riitä traktorien korjaamiseen. 
Valmistajat tarkastavat jo valtuutettujen korjaamojen teknistä osaamista ja järjestävät niille 
asianmukaista koulutusta. Myös itsenäisten toimijoiden valmiudet ja laatu on sertifioitava.

Tarkistus 373
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ajoneuvon turvallisuuden ja 
ympäristötehokkuuden varmistamiseksi 
asiaankuuluva kansallinen viranomainen 
ottaa käyttöön standardin korjaamojen 
laadun ja valmiuksien sertifioimiseksi. 
Valmistajien on tarjottava 
yksityiskohtaista ja asiaankuuluvaa 
koulutusta kohtuullista maksua vastaan.

Or. en

Tarkistus 374
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
tietoihin on sisällyttävä vähintään kaikki 

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
tietoihin on sisällyttävä kaikki seuraavista:
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seuraavista:

Or. en

Perustelu

Asetusluonnokseen liittyvässä vaikutustenarvioinnissa ei puututa korjaamiseen ja 
huoltamiseen annettavia tietoja koskevaan kysymykseen. Tämä on ristiriidassa Euroopan 
parlamentin kannattamien järkevän sääntelyn periaatteiden kanssa. Autojen ja kaupallisten 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen annettavien tietojen kopioiminen ei ole 
tarkoituksenmukaista. Kuten sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämän, 
korjaamiseen ja huoltamiseen annettavia tietoja koskevan selvityksen johtopäätöksissä 
korostetaan, traktorien korjaamiseen ja huoltamiseen annettavien tietojen toimittamisesta 
tarvitaan räätälöityä lainsäädäntöä, jossa otetaan huomioon traktoreiden erityispiirteet. 

Tarkistus 375
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
tietoihin on sisällyttävä vähintään kaikki 
seuraavista:

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
tietoihin on sisällyttävä kaikki seuraavista:

Or. en

Perustelu

Luetellut tiedot eivät perustu hyvin perusteltuun arviointiin. Asetusluonnokseen liittyvässä 
vaikutustenarvioinnissa ei puututa korjaamiseen ja huoltamiseen annettavia tietoja koskevaan 
kysymykseen. Tämä on ristiriidassa Euroopan parlamentin hiljattain hyväksymien järkevän 
sääntelyn periaatteiden kanssa. Autojen ja kaupallisten ajoneuvojen korjaamiseen ja 
huoltamiseen annettavien tietojen (asetukset (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009) 
kopioiminen ei ole tarkoituksenmukaista. Kuten sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan 
teettämän, korjaamiseen ja huoltamiseen annettavia tietoja koskevan selvityksen 
johtopäätöksissä korostetaan, traktorien korjaamiseen ja huoltamiseen annettavien tietojen 
toimittamisesta tarvitaan räätälöityä lainsäädäntöä, jossa otetaan huomioon traktoreiden 
erityispiirteet. 

Tarkistus 376
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ajoneuvotyyppiä koskeva ohjelmiston 
kalibrointitunnus

g) ajoneuvotyyppiä koskeva ohjelmiston 
osanumero

Or. en

Perustelu

Ohjelmisto on ajoneuvon osa siinä missä rautatavarakin (esimerkiksi hammaspyörät ja 
pultit). Ohjelmistolla on ”osanumero”, jonka avulla määritetään sen ominaisuudet sekä 
ajoneuvotyypit, joihin se voidaan ladata. Tämä tieto annetaan tällä hetkellä valtuutetuille 
korjaamoille.

Tarkistus 377
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) ajoneuvotyyppiä koskeva ohjelmiston 
kalibrointitunnus

g) ajoneuvotyyppiä koskeva ohjelmiston 
osanumero

Or. en

Perustelu

Ohjelmisto on ajoneuvon osa siinä missä rautatavarakin (esimerkiksi hammaspyörät ja 
pultit). Ohjelmistolla on ”osanumero”, jonka avulla määritetään sen ominaisuudet sekä 
ajoneuvotyypit, joihin se voidaan ladata. Tämä tieto annetaan tällä hetkellä valtuutetuille 
korjaamoille.

Tarkistus 378
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

g) ajoneuvotyyppiä koskeva ohjelmiston 
kalibrointitunnus

g) ajoneuvotyyppiä koskeva ohjelmiston 
osanumero

Or. en

Tarkistus 379
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) datatietueita koskevat tiedot sekä 
kaksisuuntaiset valvonta- ja testaustiedot

i) tekniset tiedot

Or. en

Perustelu

Traktoreihin ei voida soveltaa kaksisuuntaista valvontaa. Tämä johtuu lähinnä siitä, että 
toisin kuin autojen tapauksessa traktorimallien vaihtelevuus on suurta ja kutakin mallia 
valmistetaan pieniä määriä. On selvää, että vaikka tällainen investointi onkin perusteltu 
autojen kohdalla, se olisi traktoreiden tapauksessa liiallinen. Valmistajat antavat yleisiä 
tietoja kaikille itsenäisille ja valtuutetuille korjaamoille.

Tarkistus 380
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) datatietueita koskevat tiedot sekä 
kaksisuuntaiset valvonta- ja testaustiedot

i) tekniset tiedot

Or. en
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Perustelu

Traktoreihin ei voida soveltaa kaksisuuntaista valvontaa. Tämä johtuu lähinnä siitä, että 
toisin kuin autojen tapauksessa traktorimallien vaihtelevuus on suurta ja kutakin mallia 
valmistetaan pieniä määriä. On selvää, että vaikka tällainen investointi onkin perusteltu 
autojen kohdalla, se olisi traktoreiden tapauksessa liiallinen. Valmistajat antavat yleisiä 
tietoja kaikille itsenäisille ja valtuutetuille korjaamoille.

Tarkistus 381
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) datatietueita koskevat tiedot sekä 
kaksisuuntaiset valvonta- ja testaustiedot

i) datatietueita koskevat tiedot, 
testaustiedot ja tekniset tiedot

Or. en

Tarkistus 382
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) työyksiköt. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tästä vaatimuksesta ei säädetä asetuksissa (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009, jotka 
koskevat henkilö- ja kuorma-autojen hyväksyntää ja niiden korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavia tietoja. Valmistajat käyttävät tavallisesti työyksiköitä takuuvaateisiin liittyvien 
toimenpiteiden hallintaan. Takuu ei koske itsenäisiä toimijoita, joten tätä tietoa ei ole tarpeen 
antaa.

Tarkistus 383
Amalia Sartori
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Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) työyksiköt. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tästä vaatimuksesta ei säädetä asetuksissa (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009, jotka 
koskevat henkilö- ja kuorma-autojen hyväksyntää ja niiden korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavia tietoja. Valmistajat käyttävät tavallisesti työyksiköitä takuuvaateisiin liittyvien 
toimenpiteiden hallintaan. Takuu ei koske itsenäisiä toimijoita, joten tätä tietoa ei ole tarpeen 
antaa.

Tarkistus 384
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tietyn ajoneuvovalmistajan
jakelujärjestelmään kuuluvat valtuutetut 
jälleenmyyjät tai korjaamot on tätä asetusta 
sovellettaessa katsottava itsenäisiksi 
toimijoiksi siltä osin kuin ne tarjoavat 
korjaus- tai huoltopalveluja ajoneuvoille, 
joiden osalta ne eivät kuulu 
ajoneuvovalmistajan jakelujärjestelmään.

4. Tietyn traktorinvalmistajan
jakelujärjestelmään kuuluvat valtuutetut 
jälleenmyyjät tai korjaamot on tätä asetusta 
sovellettaessa katsottava itsenäisiksi 
toimijoiksi siltä osin kuin ne tarjoavat 
korjaus- tai huoltopalveluja ajoneuvoille, 
joiden osalta ne eivät kuulu 
traktorinvalmistajan jakelujärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 385
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Tietyn ajoneuvovalmistajan
jakelujärjestelmään kuuluvat valtuutetut 
jälleenmyyjät tai korjaamot on tätä asetusta 
sovellettaessa katsottava itsenäisiksi 
toimijoiksi siltä osin kuin ne tarjoavat 
korjaus- tai huoltopalveluja ajoneuvoille, 
joiden osalta ne eivät kuulu 
ajoneuvovalmistajan jakelujärjestelmään.

4. Tietyn traktorinvalmistajan
jakelujärjestelmään kuuluvat valtuutetut 
jälleenmyyjät tai korjaamot on tätä asetusta 
sovellettaessa katsottava itsenäisiksi 
toimijoiksi siltä osin kuin ne tarjoavat 
korjaus- tai huoltopalveluja ajoneuvoille, 
joiden osalta ne eivät kuulu 
traktorinvalmistajan jakelujärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 386
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Ajoneuvon korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavien tietojen on oltava 
aina saatavilla, jollei tietojärjestelmän 
ylläpito muuta vaadi.

5. Traktorin korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen on oltava aina 
saatavilla, jollei tietojärjestelmän ylläpito 
muuta vaadi.

Or. en

Tarkistus 387
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Ajoneuvon korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavien tietojen on oltava 
aina saatavilla, jollei tietojärjestelmän 
ylläpito muuta vaadi.

5. Traktorin korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen on oltava aina 
saatavilla, jollei tietojärjestelmän ylläpito 
muuta vaadi.

Or. en
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Tarkistus 388
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. OBD-järjestelmän kanssa 
yhteensopivien varaosien sekä 
vianmääritykseen käytettävien välineiden 
ja testilaitteiden valmistamista ja 
huoltamista varten valmistajan on 
annettava OBD-järjestelmän ja ajoneuvon
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot syrjimättömällä tavalla osien, 
vianetsintävälineiden tai testilaitteiden 
valmistajille tai korjaajille.

6. OBD-järjestelmän kanssa 
yhteensopivien varaosien sekä 
vianmääritykseen käytettävien välineiden 
ja testilaitteiden valmistamista ja 
huoltamista varten valmistajan on 
annettava OBD-järjestelmän ja traktorin 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot syrjimättömällä tavalla osien, 
vianetsintävälineiden tai testilaitteiden 
valmistajille tai korjaajille.

Or. en

Tarkistus 389
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. OBD-järjestelmän kanssa 
yhteensopivien varaosien sekä 
vianmääritykseen käytettävien välineiden 
ja testilaitteiden valmistamista ja 
huoltamista varten valmistajan on 
annettava OBD-järjestelmän ja ajoneuvon
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot syrjimättömällä tavalla osien, 
vianetsintävälineiden tai testilaitteiden 
valmistajille tai korjaajille.

6. OBD-järjestelmän kanssa 
yhteensopivien varaosien sekä 
vianmääritykseen käytettävien välineiden 
ja testilaitteiden valmistamista ja 
huoltamista varten valmistajan on 
annettava OBD-järjestelmän ja traktorin 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot syrjimättömällä tavalla osien, 
vianetsintävälineiden tai testilaitteiden 
valmistajille tai korjaajille.

Or. en
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Perustelu

Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämässä 
tutkimuksessa vaadittiin räätälöityä lainsäädäntöä maa- ja metsätaloudessa käytettävien 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen annettavista tiedoista. Tämän tutkimuksen ja 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja koskevia 
velvoitteita pitäisi soveltaa vain traktoreihin eikä luokkaan R (perävaunut) ja luokkaan S 
(vedettävät vaihdettavissa olevat laitteet), sillä jälkimmäisiä valmistetaan vain pieniä määriä 
ja monia eri malleja ja niitä valmistavat pääasiassa pk-yritykset.

Tarkistus 390
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. OBD-järjestelmän kanssa 
yhteensopivien varaosien sekä 
vianmääritykseen käytettävien välineiden 
ja testilaitteiden valmistamista ja 
huoltamista varten valmistajan on 
annettava OBD-järjestelmän ja ajoneuvon
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot syrjimättömällä tavalla osien, 
vianetsintävälineiden tai testilaitteiden 
valmistajille tai korjaajille.

6. OBD-järjestelmän kanssa 
yhteensopivien varaosien sekä 
vianmääritykseen käytettävien välineiden 
ja testilaitteiden valmistamista ja 
huoltamista varten valmistajan on 
annettava OBD-järjestelmän ja traktorin 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot syrjimättömällä tavalla osien, 
vianetsintävälineiden tai testilaitteiden 
valmistajille tai korjaajille.

Or. en

Tarkistus 391
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien 
traktorien laitteiden suunnittelua ja 
valmistusta varten valmistajien on 
annettava OBD-järjestelmän sekä 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 

7. Vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien 
traktorien laitteiden suunnittelua ja 
valmistusta varten valmistajien on 
annettava OBD-järjestelmän sekä traktorin 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
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tarvittavat tiedot syrjimättömällä tavalla 
kaikille vaihtoehtoisilla polttoaineilla 
toimivien ajoneuvojen käytössä 
tarvittavien laitteiden asentajille, 
valmistajille ja korjaajille.

tiedot syrjimättömällä tavalla kaikille 
vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien 
traktorien käytössä tarvittavien laitteiden 
asentajille, valmistajille ja korjaajille.

Or. en

Tarkistus 392
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien 
traktorien laitteiden suunnittelua ja 
valmistusta varten valmistajien on 
annettava OBD-järjestelmän sekä 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavat tiedot syrjimättömällä tavalla 
kaikille vaihtoehtoisilla polttoaineilla 
toimivien ajoneuvojen käytössä 
tarvittavien laitteiden asentajille, 
valmistajille ja korjaajille.

7. Vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien 
traktorien laitteiden suunnittelua ja 
valmistusta varten valmistajien on 
annettava OBD-järjestelmän sekä traktorin 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot syrjimättömällä tavalla kaikille 
vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien 
traktorien käytössä tarvittavien laitteiden 
asentajille, valmistajille ja korjaajille.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämässä 
tutkimuksessa vaadittiin räätälöityä lainsäädäntöä maa- ja metsätaloudessa käytettävien 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen annettavista tiedoista. Tämän tutkimuksen ja 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja koskevia 
velvoitteita pitäisi soveltaa vain traktoreihin eikä luokkaan R (perävaunut) ja luokkaan S 
(vedettävät vaihdettavissa olevat laitteet), sillä jälkimmäisiä valmistetaan vain pieniä määriä 
ja monia eri malleja ja niitä valmistavat pääasiassa pk-yritykset.

Tarkistus 393
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 7 kohta



AM\881687FI.doc 55/72 PE475.768v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

7. Vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien 
traktorien laitteiden suunnittelua ja 
valmistusta varten valmistajien on 
annettava OBD-järjestelmän sekä 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavat tiedot syrjimättömällä tavalla 
kaikille vaihtoehtoisilla polttoaineilla 
toimivien ajoneuvojen käytössä 
tarvittavien laitteiden asentajille, 
valmistajille ja korjaajille.

7. Vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien 
traktorien laitteiden suunnittelua ja 
valmistusta varten valmistajien on 
annettava OBD-järjestelmän sekä traktorin 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot syrjimättömällä tavalla kaikille 
vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien 
traktorien käytössä tarvittavien laitteiden 
asentajille, valmistajille ja korjaajille.

Or. en

Tarkistus 394
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Valmistajan on asetettava ajoneuvon
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen myöhemmät muutokset ja lisäykset 
saataville verkkosivuillaan samaan aikaan 
kuin ne annetaan valtuutettujen 
korjaamoiden käyttöön.

10. Valmistajan on asetettava traktorin
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen myöhemmät muutokset ja lisäykset 
saataville verkkosivuillaan samaan aikaan 
kuin ne annetaan valtuutettujen 
korjaamoiden käyttöön.

Or. en

Tarkistus 395
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Valmistajan on asetettava ajoneuvon
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen myöhemmät muutokset ja lisäykset 

10. Valmistajan on asetettava traktorin
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen myöhemmät muutokset ja lisäykset 



PE475.768v01-00 56/72 AM\881687FI.doc

FI

saataville verkkosivuillaan samaan aikaan 
kuin ne annetaan valtuutettujen 
korjaamoiden käyttöön.

saataville verkkosivuillaan samaan aikaan 
kuin ne annetaan valtuutettujen 
korjaamoiden käyttöön.

Or. en

Tarkistus 396
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Jos ajoneuvon korjaus- ja 
huoltokirjanpitoa säilytetään ajoneuvon
valmistajan keskustietokannassa tai 
valmistajan puolesta, riippumattomien 
korjaamojen on saatava kirjanpito 
maksutta käyttöönsä ja voitava lisätä 
siihen tiedot suorittamistaan korjaus- ja 
huoltotoimenpiteistä.

11. Jos traktorin korjaus- ja 
huoltokirjanpitoa säilytetään traktorin 
valmistajan keskustietokannassa tai 
valmistajan puolesta, riippumattomien 
korjaamojen on saatava sen ollessa 
perusteltua ja kohtuullista maksua 
vastaan kirjanpito käyttöönsä ja voitava 
lisätä siihen tiedot suorittamistaan korjaus-
ja huoltotoimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Jotta tämä kohta olisi johdonmukainen 49 artiklan kanssa, korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavat tiedot on luovutettava kohtuullista maksua vastaan.

Tarkistus 397
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Jos ajoneuvon korjaus- ja 
huoltokirjanpitoa säilytetään ajoneuvon
valmistajan keskustietokannassa tai 
valmistajan puolesta, riippumattomien 
korjaamojen on saatava kirjanpito 

11. Jos traktorin korjaus- ja 
huoltokirjanpitoa säilytetään traktorin 
valmistajan keskustietokannassa tai 
valmistajan puolesta, riippumattomien 
korjaamojen on saatava sen ollessa 
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maksutta käyttöönsä ja voitava lisätä 
siihen tiedot suorittamistaan korjaus- ja 
huoltotoimenpiteistä.

perusteltua ja kohtuullista maksua 
vastaan kirjanpito käyttöönsä ja voitava 
lisätä siihen tiedot suorittamistaan korjaus-
ja huoltotoimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämässä 
tutkimuksessa vaadittiin räätälöityä lainsäädäntöä maa- ja metsätaloudessa käytettävien 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen annettavista tiedoista. Tämän tutkimuksen ja 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja koskevia 
velvoitteita pitäisi soveltaa vain traktoreihin eikä luokkaan R (perävaunut) ja luokkaan S 
(vedettävät vaihdettavissa olevat laitteet), sillä jälkimmäisiä valmistetaan vain pieniä määriä 
ja monia eri malleja ja niitä valmistavat pääasiassa pk-yritykset. Jotta tämä kohta olisi 
johdonmukainen 49 artiklan kanssa, korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot on 
luovutettava kohtuullista maksua vastaan.

Tarkistus 398
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Jos ajoneuvon korjaus- ja 
huoltokirjanpitoa säilytetään ajoneuvon
valmistajan keskustietokannassa tai 
valmistajan puolesta, riippumattomien 
korjaamojen on saatava kirjanpito 
maksutta käyttöönsä ja voitava lisätä 
siihen tiedot suorittamistaan korjaus- ja 
huoltotoimenpiteistä.

11. Jos traktorin korjaus- ja 
huoltokirjanpitoa säilytetään traktorin 
valmistajan keskustietokannassa tai 
valmistajan puolesta, riippumattomien 
korjaamojen on saatava kirjanpito 
käyttöönsä ja voitava lisätä siihen tiedot 
suorittamistaan korjaus- ja 
huoltotoimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 399
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 12 kohta
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Komission teksti Tarkistus

12. Siirretään komissiolle valta antaa 57 
artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa 
vahvistetaan yksityiskohtaiset vaatimukset 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen saatavuudelle ja erityisesti tekniset 
eritelmät, jotka liittyvät siihen, miten 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavat tiedot on asetettava saataville.

12. Siirretään komissiolle valta antaa 57 
artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa 
vahvistetaan yksityiskohtaiset vaatimukset 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen saatavuudelle ja erityisesti tekniset 
eritelmät, jotka liittyvät siihen, miten 
traktoreiden korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavat tiedot on asetettava saataville.

Komission on varmistettava, että 
annettavat tiedot ja niihin liittyvät 
menettelyt ovat kohtuullisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen mukaiset, 
ajoneuvotyyppien myyntimäärien ja/tai 
valmistajan suuruuden osalta. Pk-
yritysten tarpeisiin pitäisi kiinnittää 
erityistä huomiota.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämässä 
tutkimuksessa vaadittiin räätälöityä lainsäädäntöä maa- ja metsätaloudessa käytettävien 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen annettavista tiedoista. Sen mukaisesti asetuksessa 
on otettava huomioon traktoreiden ja maatalouskoneiden maailman erityispiirteet (yli 
50 eurooppalaista valmistajaa, joista monet ovat pk-yrityksiä, ja tuhansia malleja, joita 
valmistetaan usein pieniä määriä). Suhteellisuusperiaate on otettava käyttöön, jotta vältetään 
se, että traktorialalla sovellettavat tietojen saatavuutta koskevat vaatimukset aiheuttavat 
traktorialan rakenteen vuoksi kohtuuttomia velvoitteita ja kestämättömiä kustannuksia 
valmistajille.

Tarkistus 400
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Siirretään komissiolle valta antaa 57 
artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa 
vahvistetaan yksityiskohtaiset vaatimukset 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 

12. Siirretään komissiolle valta antaa 57 
artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa 
vahvistetaan yksityiskohtaiset vaatimukset 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
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tietojen saatavuudelle ja erityisesti tekniset 
eritelmät, jotka liittyvät siihen, miten 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavat tiedot on asetettava saataville.

tietojen saatavuudelle ja erityisesti tekniset 
eritelmät, jotka liittyvät siihen, miten 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavat tiedot on asetettava saataville.

Komission on kuitenkin varmistettava, 
että annettavat tiedot ja niihin liittyvät 
menettelyt ovat oikeasuhtaisia 
tavoitteeseen nähden eivätkä aiheuta 
kohtuutonta taakkaa pk-yrityksille, ja 
komission on erityisesti varmistettava, että 
tietojen kattamien tiettyjen 
ajoneuvotyyppien ja mallien rajalliset 
myyntimäärät otetaan asianmukaisesti 
huomioon.

Or. en

Tarkistus 401
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12. Siirretään komissiolle valta antaa 57 
artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa 
vahvistetaan yksityiskohtaiset vaatimukset 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen saatavuudelle ja erityisesti tekniset 
eritelmät, jotka liittyvät siihen, miten 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavat tiedot on asetettava saataville.

12. Siirretään komissiolle valta antaa 57 
artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jossa 
vahvistetaan yksityiskohtaiset vaatimukset 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen saatavuudelle ja erityisesti tekniset 
eritelmät, jotka liittyvät siihen, miten 
traktoreiden korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavat tiedot on asetettava saataville.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämässä 
tutkimuksessa vaadittiin räätälöityä lainsäädäntöä maa- ja metsätaloudessa käytettävien 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen annettavista tiedoista. Tämän tutkimuksen ja 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja koskevia 
velvoitteita pitäisi soveltaa vain traktoreihin eikä luokkaan R (perävaunut) ja luokkaan S 
(vedettävät vaihdettavissa olevat laitteet), sillä jälkimmäisiä valmistetaan vain pieniä määriä 
ja monia eri malleja ja niitä valmistavat pääasiassa pk-yritykset.
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Tarkistus 402
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
48 artikla

Komission teksti Tarkistus

Velvollisuuksien jakautuminen, kun 
tyyppihyväksynnän haltijoita on useita

Poistetaan.

Kun kyse on asteittaisesta 
tyyppihyväksynnästä monivaiheinen 
tyyppihyväksyntä mukaan luettuna, 
kulloisestakin tyyppihyväksynnästä 
vastaavan valmistajan on vastattava myös 
asianomaiseen järjestelmään, osaan, 
erilliseen tekniseen yksikköön tai tiettyyn 
vaiheeseen liittyvien korjaamiseen 
tarvittavien tietojen toimittamisesta sekä 
lopulliselle valmistajalle että 
riippumattomille toimittajille.
Lopullinen valmistaja vastaa koko 
ajoneuvoa koskevien tietojen 
toimittamisesta riippumattomille 
toimijoille.

Or. en

Tarkistus 403
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lopullinen valmistaja vastaa koko 
ajoneuvoa koskevien tietojen 
toimittamisesta riippumattomille 
toimijoille.

Lopullinen valmistaja vastaa koko 
traktoria koskevien tietojen 
toimittamisesta riippumattomille 
toimijoille.

Or. en
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Tarkistus 404
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
49 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saannista perittävä 
maksu

Poistetaan.

1. Valmistajat saavat veloittaa 
kohtuullisen ja kustannuksiin nähden 
oikeasuhteisen maksun tämän asetuksen 
piiriin kuuluvien ajoneuvon korjaamiseen 
ja huoltamiseen tarvittavien tietojen 
saamisesta.
2. Maksu ei ole kohtuullinen eikä 
oikeasuhteinen, jos se ehkäisee ohjeiden 
käyttöä jättämällä huomioimatta sen, 
miten paljon itsenäinen käyttäjä käyttää 
tietoja. Valmistajan on asetettava 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavat tiedot käyttöön päivä-, 
kuukausi- ja vuosikohtaisesti, jolloin 
tietojen saannista perittävät maksut 
vaihtelevat tietojen saatavuuden keston 
mukaan.

Or. en

Tarkistus 405
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saannista perittävä 
maksu

Traktorin korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saannista perittävä 
maksu
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Or. en

Tarkistus 406
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajat saavat veloittaa kohtuullisen 
ja kustannuksiin nähden oikeasuhteisen 
maksun tämän asetuksen piiriin kuuluvien 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saamisesta.

1. Valmistajat saavat veloittaa kohtuullisen 
ja kustannuksiin nähden oikeasuhteisen 
maksun tämän asetuksen piiriin kuuluvien 
traktorin korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen, työkalujen, 
verkkosivuston käyttöoikeuden ja 
koulutuksen saamisesta.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on korostaa, mikä on tarpeen ja mitä valmistajien on tarjottava korjaamista ja 
huoltoa varten. Kaikkien toimijoiden on maksettava tästä ”täydestä paketista” kohtuullinen 
maksu.

Tarkistus 407
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajat saavat veloittaa kohtuullisen 
ja kustannuksiin nähden oikeasuhteisen 
maksun tämän asetuksen piiriin kuuluvien
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saamisesta.

1. Valmistajat saavat veloittaa kohtuullisen 
ja kustannuksiin nähden oikeasuhteisen 
maksun tämän asetuksen piiriin kuuluvista
traktorin korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavista tiedoista, työkaluista ja 
verkkosivuston käyttöoikeudesta.

Or. en
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Tarkistus 408
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajat saavat veloittaa kohtuullisen 
ja kustannuksiin nähden oikeasuhteisen 
maksun tämän asetuksen piiriin kuuluvien 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saamisesta.

1. Valmistajat saavat veloittaa kohtuullisen 
ja kustannuksiin nähden oikeasuhteisen 
maksun tämän asetuksen piiriin kuuluvien 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen, työkalujen ja 
koulutuksen saamisesta.

Or. en

Tarkistus 409
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maksu ei ole kohtuullinen eikä 
oikeasuhteinen, jos se ehkäisee ohjeiden 
käyttöä jättämällä huomioimatta sen, miten 
paljon itsenäinen käyttäjä käyttää tietoja. 
Valmistajan on asetettava ajoneuvon 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot käyttöön päivä-, kuukausi- ja 
vuosikohtaisesti, jolloin tietojen saannista 
perittävät maksut vaihtelevat tietojen 
saatavuuden keston mukaan.

2. Maksu ei ole kohtuullinen eikä 
oikeasuhteinen, jos se ehkäisee ohjeiden 
käyttöä jättämällä huomioimatta sen, miten 
paljon itsenäinen käyttäjä käyttää tietoja. 
Valmistajan on asetettava traktorin 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot käyttöön päivä-, kuukausi- ja 
vuosikohtaisesti, jolloin tietojen saannista 
perittävät maksut vaihtelevat tietojen 
saatavuuden keston mukaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan teettämässä 
tutkimuksessa vaadittiin räätälöityä lainsäädäntöä maa- ja metsätaloudessa käytettävien 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen annettavista tiedoista. Tämän tutkimuksen ja 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja koskevia 
velvoitteita pitäisi soveltaa vain traktoreihin eikä luokkaan R (perävaunut) ja luokkaan S 
(vedettävät vaihdettavissa olevat laitteet), sillä jälkimmäisiä valmistetaan vain pieniä määriä 
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ja monia eri malleja ja niitä valmistavat pääasiassa pk-yritykset.

Tarkistus 410
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maksu ei ole kohtuullinen eikä 
oikeasuhteinen, jos se ehkäisee ohjeiden 
käyttöä jättämällä huomioimatta sen, miten 
paljon itsenäinen käyttäjä käyttää tietoja. 
Valmistajan on asetettava ajoneuvon 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot käyttöön päivä-, kuukausi- ja 
vuosikohtaisesti, jolloin tietojen saannista 
perittävät maksut vaihtelevat tietojen 
saatavuuden keston mukaan.

2. Maksu ei ole kohtuullinen eikä 
oikeasuhteinen, jos se ehkäisee ohjeiden 
käyttöä jättämällä huomioimatta sen, miten 
paljon itsenäinen käyttäjä käyttää tietoja. 
Valmistajan on asetettava traktorin 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot käyttöön päivä-, kuukausi- ja 
vuosikohtaisesti, jolloin tietojen saannista 
perittävät maksut vaihtelevat tietojen 
saatavuuden keston mukaan.

Or. en

Tarkistus 411
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomisen, johon 
valmistaja on syyllistynyt, seuraamuksista 
ja ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten 
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 
[6 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] ja ilmoitettava viipymättä 
niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista.

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomisen, johon 
valmistaja on syyllistynyt, seuraamuksista 
ja ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten 
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 
[24 kuukauden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta] ja ilmoitettava viipymättä 
niihin vaikuttavista myöhemmistä 
muutoksista.
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Or. en

Tarkistus 412
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
57 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

57 a artikla
Delegoitujen säädösten hyväksyminen
Komissio hyväksyy 7 artiklan 4 kohdassa, 
8 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 
5 kohdassa, 18 artiklan 6 kohdassa, 
38 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa, 47 artiklan 
10 kohdassa, 51 artiklan 8 kohdassa ja 
56 artiklassa tarkoitetut delegoidut 
säädökset kesäkuun 30 päivään 2013 
mennessä.

Or. en

Tarkistus 413
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksyntäviranomaisten on edelleen 
myönnettävä laajennuksia kyseisten 
ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai 
erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntiin 
direktiivin 2003/37/EY ja 56 artiklan 
2 kohdassa lueteltujen direktiivien 
mukaisesti.

2. Hyväksyntäviranomaisten on edelleen 
myönnettävä laajennuksia kyseisten 
ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai 
erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntiin 
direktiivin 2003/37/EY ja 62 artiklan 
1 kohdassa lueteltujen direktiivien 
mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Direktiivissä 2003/37/EY lueteltujen direktiivien nojalla on myönnettävä laajennuksia 
olemassa oleviin tyyppihyväksyntiin. ”Uusien” delegoitujen säädösten käyttäminen ”vanhan” 
puitedirektiivin pohjalta olisi hyvin sekavaa, sillä yksittäisten direktiivien ja delegoitujen 
säädösten välillä ei ole suoraa vastaavuussuhdetta.

Tarkistus 414
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hyväksyntäviranomaisten on edelleen 
myönnettävä laajennuksia kyseisten 
ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai 
erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntiin 
direktiivin 2003/37/EY ja 56 artiklan 
2 kohdassa lueteltujen direktiivien 
mukaisesti.

2. Hyväksyntäviranomaisten on edelleen 
myönnettävä laajennuksia kyseisten 
ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai 
erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntiin 
direktiivin 2003/37/EY ja 62 artiklan 
1 kohdassa lueteltujen direktiivien 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 2003/37/EY lueteltujen direktiivien nojalla on myönnettävä laajennuksia 
olemassa oleviin tyyppihyväksyntiin. ”Uusien” delegoitujen säädösten käyttäminen ”vanhan” 
puitedirektiivin pohjalta olisi hyvin sekavaa, sillä yksittäisten direktiivien ja delegoitujen 
säädösten välillä ei ole suoraa vastaavuussuhdetta.

Tarkistus 415
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
61 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liikkuvat työkoneet
Komissio toimittaa viimeistään [3 päivänä 
tammikuuta 2013] Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
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liikkuviin työkoneisiin, niiden 
järjestelmiin ja niiden osiin sovellettavia 
teknisiä vaatimuksia koskevien 
jäsenvaltioiden lakien 
yhdenmukaistamisesta tieturvallisuuden 
korkean tason turvaamiseksi ottaen 
huomioon asiaan sovellettavan olemassa 
olevan yhteisön lainsäädännön.

Or. en

Tarkistus 416
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kumotaan direktiivi 2003/37/EY sekä 
direktiivit 74/347/ETY, 76/432/ETY, 
76/763/ETY, 77/537/ETY, 78/764/ETY, 
80/720/ETY, 86/297/ETY, 86/298/ETY, 
86/415/ETY, 87/402/ETY, 2000/25/EY, 
2009/57/EY, 2009/58/EY, 2009/59/EY, 
2009/60/EY, 2009/61/EY, 2009/63/EY, 
2009/64/EY, 2009/66/EY, 2009/68/EY 
2009/75/EY, 2009/76/EY ja 2009/144/EY 
1 päivästä tammikuuta 2014.

1. Kumotaan direktiivi 2003/37/EY sekä 
direktiivit 74/347/ETY, 76/432/ETY, 
76/763/ETY, 77/537/ETY, 78/764/ETY, 
80/720/ETY, 86/297/ETY, 86/298/ETY, 
86/415/ETY, 87/402/ETY, 2000/25/EY, 
2009/57/EY, 2009/58/EY, 2009/59/EY, 
2009/60/EY, 2009/61/EY, 2009/63/EY, 
2009/64/EY, 2009/66/EY, 2009/68/EY 
2009/75/EY, 2009/76/EY ja 2009/144/EY 
64 artiklan 2 kohdassa säädetystä 
päivästä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa 64 artiklan 2 kohdan muutosta (tarkistus 22).

Tarkistus 417
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kumotaan direktiivi 2003/37/EY sekä 
direktiivit 74/347/ETY, 76/432/ETY, 
76/763/ETY, 77/537/ETY, 78/764/ETY, 
80/720/ETY, 86/297/ETY, 86/298/ETY, 
86/415/ETY, 87/402/ETY, 2000/25/EY, 
2009/57/EY, 2009/58/EY, 2009/59/EY, 
2009/60/EY, 2009/61/EY, 2009/63/EY, 
2009/64/EY, 2009/66/EY, 2009/68/EY 
2009/75/EY, 2009/76/EY ja 2009/144/EY 
1 päivästä tammikuuta 2014.

1. Kumotaan direktiivi 2003/37/EY sekä 
direktiivit 74/347/ETY, 76/432/ETY, 
76/763/ETY, 77/537/ETY, 78/764/ETY, 
80/720/ETY, 86/297/ETY, 86/298/ETY, 
86/415/ETY, 87/402/ETY, 2000/25/EY, 
2009/57/EY, 2009/58/EY, 2009/59/EY, 
2009/60/EY, 2009/61/EY, 2009/63/EY, 
2009/64/EY, 2009/66/EY, 2009/68/EY 
2009/75/EY, 2009/76/EY ja 2009/144/EY 
64 artiklassa määritetyistä 
asiaankuuluvista päivistä.

Or. en

Tarkistus 418
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kumotaan direktiivi 2003/37/EY sekä 
direktiivit 74/347/ETY, 76/432/ETY, 
76/763/ETY, 77/537/ETY, 78/764/ETY, 
80/720/ETY, 86/297/ETY, 86/298/ETY, 
86/415/ETY, 87/402/ETY, 2000/25/EY, 
2009/57/EY, 2009/58/EY, 2009/59/EY, 
2009/60/EY, 2009/61/EY, 2009/63/EY, 
2009/64/EY, 2009/66/EY, 2009/68/EY 
2009/75/EY, 2009/76/EY ja 2009/144/EY 
1 päivästä tammikuuta 2014.

1. Kumotaan direktiivi 2003/37/EY sekä 
direktiivit 74/347/ETY, 76/432/ETY, 
76/763/ETY, 77/537/ETY, 78/764/ETY, 
80/720/ETY, 86/297/ETY, 86/298/ETY, 
86/415/ETY, 87/402/ETY, 2000/25/EY, 
2009/57/EY, 2009/58/EY, 2009/59/EY, 
2009/60/EY, 2009/61/EY, 2009/63/EY, 
2009/64/EY, 2009/66/EY, 2009/68/EY 
2009/75/EY, 2009/76/EY ja 2009/144/EY 
64 artiklan 2 kohdassa säädetystä 
päivästä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa 64 artiklan 2 kohdan muutosta (tarkistus 22).
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Tarkistus 419
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2014.

Sitä sovelletaan

Or. en

Tarkistus 420
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2014.

Jäsenvaltiot soveltavat valmistajan 
pyynnöstä tätä asetusta uusiin 
ajoneuvotyyppeihin kyseiseen 
ajoneuvoluokkaan sovellettavan viimeisen 
delegoidun säädöksen 
voimaantulopäivästä, aikaisintaan 
kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2014;

Or. en

Tarkistus 421
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2014.

Sitä sovelletaan

a) uusiin ajoneuvotyyppeihin 1 päivästä 
tammikuuta 2014, mutta aikaisintaan 
kahden vuoden kuluttua kyseiseen 
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ajoneuvoluokkaan sovellettavan viimeisen 
delegoidun säädöksen 
voimaantulopäivästä,
b) kaikkiin uusiin ajoneuvoihin 1 päivästä 
tammikuuta 2018, mutta aikaisintaan 
neljän vuoden kuluttua kyseiseen 
ajoneuvoluokkaan sovellettavan viimeisen 
delegoidun säädöksen 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

Vaiheittaista lähestymistapaa – kuten direktiivin 2003/37/EY tapauksessa suunniteltua 
lähestymistapaa, jossa uudet tyyppihyväksynnät erotetaan markkinoille asettamisesta –
pidetään parhaana keinona sopeutua uusiin menettelyihin viivästyttämättä varsinaisesti 
aikataulua. Näin vältettäisiin lisäksi puuttuminen pakokaasupäästöjä koskevan 
lainsäädännön siirtymälausekkeisiin. Tämä asetus on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön 
vähitellen niin, että sitä sovelletaan aluksi uusiin tyyppihyväksyntiin ja tämän jälkeen 
olemassa oleviin tyyppihyväksyntiin.

Tarkistus 422
Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2014.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2015.

Or. en

Tarkistus 423
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a) uusiin ajoneuvotyyppeihin 1 päivästä 
tammikuuta 2014, mutta aikaisintaan 
kahden vuoden kuluttua kyseiseen 
ajoneuvoluokkaan sovellettavan viimeisen 
delegoidun säädöksen 
voimaantulopäivästä;

Or. en

Perustelu

Vaiheittaista lähestymistapaa – kuten direktiivin 2003/37/EY tapauksessa suunniteltua 
lähestymistapaa, jossa uudet tyyppihyväksynnät erotetaan markkinoille asettamisesta –
pidetään parhaana keinona sopeutua uusiin menettelyihin viivästyttämättä varsinaisesti 
aikataulua. Näin vältettäisiin lisäksi puuttuminen pakokaasupäästöjä koskevan 
lainsäädännön siirtymälausekkeisiin. Tämä asetus on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön 
vähitellen niin, että sitä sovelletaan aluksi uusiin tyyppihyväksyntiin ja tämän jälkeen 
olemassa oleviin tyyppihyväksyntiin.

Tarkistus 424
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) kaikkiin uusiin ajoneuvoihin 1 päivästä 
tammikuuta 2018, mutta aikaisintaan 
neljän vuoden kuluttua kyseiseen 
ajoneuvoluokkaan sovellettavan viimeisen 
delegoidun säädöksen 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

Vaiheittaista lähestymistapaa – kuten direktiivin 2003/37/EY tapauksessa suunniteltua 
lähestymistapaa, jossa uudet tyyppihyväksynnät erotetaan markkinoille asettamisesta –
pidetään parhaana keinona sopeutua uusiin menettelyihin viivästyttämättä varsinaisesti 
aikataulua. Näin vältettäisiin lisäksi puuttuminen pakokaasupäästöjä koskevan 
lainsäädännön siirtymälausekkeisiin. Tämä asetus on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön 
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vähitellen niin, että sitä sovelletaan aluksi uusiin tyyppihyväksyntiin ja tämän jälkeen 
olemassa oleviin tyyppihyväksyntiin.

Tarkistus 425
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ryhtyvät soveltamaan tätä 
asetusta uusiin ajoneuvotyyppeihin 
kahden vuoden kuluttua kyseiseen 
ajoneuvoluokkaan sovellettavan viimeisen 
delegoidun säädöksen 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 426
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 2 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot ryhtyvät soveltamaan tätä 
asetusta kaikkiin uusiin ajoneuvoihin 
neljän vuoden kuluttua viimeisen 
delegoidun säädöksen 
voimaantulopäivästä.

Or. en


