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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

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

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

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

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

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksi- tai kolmipyöräisten 
ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta
(KOM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0542),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0317/2010),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. tammikuuta 2011 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

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

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Sisämarkkinoiden olisi perustuttava 
avoimiin, yksinkertaisiin ja 
johdonmukaisiin sääntöihin, jotka 
tarjoavat oikeusvarmuutta ja selkeyttä, 
joista voivat hyötyä yhtä lailla yritykset ja 

                                               
1 EUVL C ...
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kuluttajat.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
vahvistaa yhdenmukaiset säännöt luokan L 
ajoneuvojen hyväksynnälle ja varmistaa 
siten sisämarkkinoiden toiminta. Luokan L 
ajoneuvot ovat kaksi-, kolmi- tai 
nelipyöräisiä ajoneuvoja, joihin kuuluvat 
esimerkiksi moottorikäyttöiset 
kaksipyöräiset ajoneuvot, kolmipyörät, 
tieliikenteessä käytettävät mönkijät sekä 
miniautot. Lisäksi tavoitteena on 
yksinkertaistaa nykyistä oikeudellista 
kehystä, vähentää päästöjen osuutta 
tieliikenteen kokonaispäästöistä 
oikeasuhteisemmalle tasolle, parantaa 
turvallisuuden yleistä tasoa, mukautua 
tekniikan kehitykseen ja vahvistaa 
markkinavalvontasääntöjä.

(3) Tämän asetuksen tarkoituksena on 
vahvistaa yhdenmukaiset säännöt luokan L 
ajoneuvojen hyväksynnälle ja varmistaa 
siten sisämarkkinoiden toiminta. Luokan L 
ajoneuvot ovat kaksi-, kolmi- tai
nelipyöräisiä ajoneuvoja, joihin kuuluvat 
esimerkiksi moottorikäyttöiset 
kaksipyöräiset ajoneuvot, kolmipyörät, 
tieliikenteessä käytettävät mönkijät, 
maastomönkijät sekä miniautot. Lisäksi 
tavoitteena on yksinkertaistaa nykyistä 
oikeudellista kehystä, vähentää päästöjen 
osuutta tieliikenteen kokonaispäästöistä 
oikeasuhteisemmalle tasolle, parantaa 
turvallisuuden yleistä tasoa, mukautua 
tekniikan kehitykseen ja vahvistaa 
markkinavalvontasääntöjä.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Yli 70 prosenttia EU:n väestöstä 
asuu kaupunkialueilla ja noin 
85 prosenttia unionin bkt:stä syntyy 
kaupungeissa. Kaikki Euroopan suuret 
kaupungit pyrkivät vähentämään 
ruuhkia, onnettomuuksia ja 
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pilaantumista. Luokan L ajoneuvojen 
paremmilla 
tyyppihyväksyntävaatimuksilla voidaan 
helpottaa siirtymistä tehokkaampaan, 
turvallisempaan ja puhtaampaan 
kaupunkiliikenteeseen1. Uusilla, 
innovatiivisilla ja teknisesti kehittyneillä 
kaksi- tai kolmipyöräisillä taikka kevyillä 
nelipyöräisillä ajoneuvoilla voidaan 
huomattavasti parantaa 
kaupunkiliikennettä, kun ne vievät 
vähemmän tilaa, käyttävät vähemmän 
energiaa ja aiheuttavat vähemmän 
päästöjä valmistuksen ja käytön aikana 
sekä tarjoavat samanaikaisesti myös 
parempia liikenneyhteyksiä, tuottavuutta 
ja virkistystä.
__________
1 Katso myös komission tiedonannot 
"Kaupunkiliikenteen 
toimintasuunnitelma" (KOM(2009)0490), 
"Ilman pilaantumista koskeva 
eurooppalainen strategia 
(KOM(2005)0446) ja 
"Tieliikenneturvallisuutta koskeva 
eurooppalainen toimintasuunnitelma" 
(KOM(2010)0389).

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kun otetaan huomioon nykyinen 
taloudellinen tilanne, alan valmiudet ja 
sen toimijoiden koko, toimialalle olisi 
annettava riittävästi aikaa mukautua 
tämän asetuksen uusiin säännöksiin ja 
komissiolle delegoituihin teknisiin 
vaatimuksiin. Vaatimusten 
määritteleminen ajoissa on olennaista sen 
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varmistamiseksi, että valmistajat pystyvät 
ajoissa kehittämään, testaamaan ja 
ottamaan käyttöön tuotannossa olevia 
ajoneuvoja koskevia teknisiä ratkaisuja ja 
että valmistajat ja jäsenvaltioiden 
tyyppihyväksyntäviranomaiset pystyvät 
ottamaan käyttöön tarvittavat 
hallinnolliset järjestelmät.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Selkeyden, järkiperäisyyden ja 
yksinkertaistamisen nimissä tämän 
asetuksen ei pitäisi sisältää liian monta 
täytäntöönpanovaihetta tiukempien 
päästötasojen ja turvallisuusvaatimusten 
käyttöönottoa varten. Siksi olisi käytettävä 
kolmivaiheista lähestymistapaa, jossa 
soveltamispäivät ovat 1 päivä tammikuuta 
2014 (tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeen), 1 päivä tammikuuta 2017 (2018) 
ja 1 päivä tammikuuta 2020 (2021).

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Markkinavalvontaa autoalalla ja 
erityisesti luokan L ajoneuvojen kohdalla 
olisi parannettava kehittämällä niitä 
säännöksiä, jotka koskevat tuotannon 
vaatimustenmukaisuutta, sekä 

(12) Markkinavalvontaa autoalalla ja 
erityisesti luokan L ajoneuvojen kohdalla 
olisi parannettava kehittämällä niitä 
säännöksiä, jotka koskevat tuotannon 
vaatimustenmukaisuutta, sekä 
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täsmentämällä toimitusketjussa toimivien 
talouden toimijoiden velvollisuudet. 
Erityisesti olisi selkeytettävä 
tyyppihyväksynnästä ja 
markkinavalvonnasta jäsenvaltioissa 
vastaavien viranomaisten tehtävät ja 
vastuualat ja tiukennettava niitä 
vaatimuksia, jotka koskevat ajoneuvon 
tyyppihyväksynnän suorittavien 
tutkimuslaitosten pätevyyttä, 
velvollisuuksia ja suoritustasoa. Autoalaa 
koskevassa lainsäädännössä olevien 
tyyppihyväksyntää ja tuotannon 
vaatimustenmukaisuutta koskevien 
vaatimusten noudattaminen olisi 
säilytettävä 
tyyppihyväksyntäviranomaisten keskeisenä 
vastuualana, kun taas vastuu 
markkinavalvonnasta voitaisiin jakaa eri 
kansallisten viranomaisten kesken.

täsmentämällä toimitusketjussa toimivien 
talouden toimijoiden velvollisuudet. 
Erityisesti olisi selkeytettävä 
tyyppihyväksynnästä ja 
markkinavalvonnasta jäsenvaltioissa 
vastaavien viranomaisten tehtävät ja 
vastuualat ja tiukennettava niitä 
vaatimuksia, jotka koskevat ajoneuvon 
tyyppihyväksynnän suorittavien 
tutkimuslaitosten pätevyyttä, 
velvollisuuksia ja suoritustasoa. Autoalaa 
koskevassa lainsäädännössä olevien 
tyyppihyväksyntää ja tuotannon 
vaatimustenmukaisuutta koskevien 
vaatimusten noudattaminen olisi 
säilytettävä 
tyyppihyväksyntäviranomaisten keskeisenä 
vastuualana, kun taas vastuu 
markkinavalvonnasta voitaisiin jakaa eri 
kansallisten viranomaisten kesken.
Unionin ja jäsenvaltioiden tasolla olisi 
toteutettava tehokasta koordinointia ja 
seurantaa, jotta varmistetaan, että 
markkinavalvonnassa ja 
tyyppihyväksyntäviranomaisten 
toiminnassa hyödynnetään tehokkaasti 
uusia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Väärinkäytösten estämiseksi olisi 
mahdolliset pieninä sarjoina valmistettavia 
ajoneuvoja koskevat yksinkertaistetut 
menettelyt rajattava tapauksiin, joissa 
tuotanto on hyvin vähäistä. Sen vuoksi on 
syytä määritellä käsite ’pieni sarja’ 
täsmällisesti sen mukaan, mikä myytyjen, 
rekisteröityjen ja käyttöön otettujen 
ajoneuvojen määrä on.

(13) Väärinkäytösten estämiseksi pieninä 
sarjoina valmistettavia ajoneuvoja koskevat 
yksinkertaistetut menettelyt olisi 
rajoitettava rajattuun määrään 
ajoneuvoja. Sen vuoksi on syytä määritellä 
käsite 'pieni sarja' täsmällisesti sen 
mukaan, mikä myytyjen, rekisteröityjen ja 
käyttöön otettujen ajoneuvojen määrä on.
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Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Komissio olisi valtuutettava 
antamaan SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisia delegoituja säädöksiä 
toimintaturvallisuudesta ja 
ympäristöominaisuuksista, testauksesta, 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen saannista sekä tutkimuslaitosten 
nimeämisestä ja niille nimenomaisesti 
uskotuista tehtävistä, jotta voidaan 
täydentää tai muuttaa joitakin säädösten 
muita kuin keskeisiä osia yleisesti 
sovellettavilla säännöksillä. Tämän 
valtuutuksen perusteella ei pitäisi voida 
muuttaa liitteessä IV vahvistettuja 
soveltamispäiviä tai liitteessä VI 
vahvistettuja päästörajoja. Kyseisiä päiviä 
tai rajoja koskevat muutokset olisi tehtävä 
SEUT-sopimuksen 114 artiklassa 
määrätyssä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä.

(17) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti
toimintaturvallisuudesta ja 
ympäristöominaisuuksista, testauksesta, 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 
tietojen saannista sekä tutkimuslaitosten 
nimeämisestä ja niille nimenomaisesti 
uskotuista tehtävistä, jotta voidaan 
täydentää tai muuttaa joitakin säädösten 
muita kuin keskeisiä osia yleisesti 
sovellettavilla säännöksillä. Tämän 
valtuutuksen perusteella ei pitäisi voida 
muuttaa liitteessä IV vahvistettuja 
soveltamispäiviä tai liitteessä VI 
vahvistettuja päästörajoja. Kyseisiä päiviä 
tai rajoja koskevat muutokset olisi tehtävä 
SEUT-sopimuksen 114 artiklassa 
määrätyssä tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle samanaikaisesti, hyvissä ajoin 
ja asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Mukautus tuoreimpaan delegoituja säädöksiä koskevaan sanamuotoon.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Komissiolle olisi annettava valta 
antaa täytäntöönpanosäädöksiä
perussopimuksen 291 artiklan mukaisesti, 
jotta voidaan vahvistaa yhtenäiset 
edellytykset tämän asetuksen panemiseksi 
täytäntöön seuraavien seikkojen osalta: 
luettelo tyyppihyväksyntää haettaessa 
toimitettavista tiedoista, 
tyyppihyväksyntämenettelyt, valmistajan 
lisäkilpien mallit, EU-
tyyppihyväksyntätodistukset, myönnettyjen 
tyyppihyväksyntien luettelo, EU-
tyyppihyväksynnissä käytettävä 
numerointijärjestelmä sekä tuotannon 
vaatimustenmukaisuuden 
varmistusmenettelyt. Näiden seikkojen 
osalta on tarpeen, että täytäntöönpanoon 
liittyvät edellytykset ovat yhdenmukaiset 
kaikissa jäsenvaltioissa, jotta voidaan 
turvata sisämarkkinoiden asianmukainen 
toiminta siten, että helpotetaan eri 
jäsenvaltioissa tehtyjen hallinnollisten 
päätösten – etenkin tyyppihyväksyntien –
vastavuoroista tunnustamista ja 
ajoneuvonvalmistajien antamien 
asiakirjojen (etenkin 
vaatimustenmukaisuustodistusten) 
hyväksymistä.

(18) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa täytäntöönpanosäädöksiä, jotta 
voidaan vahvistaa yhtenäiset edellytykset 
tämän asetuksen panemiseksi täytäntöön 
seuraavien seikkojen osalta: luettelo 
tyyppihyväksyntää haettaessa 
toimitettavista tiedoista, 
tyyppihyväksyntämenettelyt, valmistajan 
lisäkilpien mallit, EU-
tyyppihyväksyntätodistukset, myönnettyjen 
tyyppihyväksyntien luettelo, EU-
tyyppihyväksynnissä käytettävä 
numerointijärjestelmä sekä tuotannon 
vaatimustenmukaisuuden 
varmistusmenettelyt. Tätä valtaa olisi 
käytettävä noudattaen yleisistä säännöistä 
ja periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EU) N:o 182/20111. Näiden seikkojen 
osalta on tarpeen, että täytäntöönpanoon 
liittyvät edellytykset ovat yhdenmukaiset 
kaikissa jäsenvaltioissa, jotta voidaan 
turvata sisämarkkinoiden asianmukainen 
toiminta siten, että helpotetaan eri 
jäsenvaltioissa tehtyjen hallinnollisten 
päätösten – etenkin tyyppihyväksyntien –
vastavuoroista tunnustamista ja 
ajoneuvonvalmistajien antamien 
asiakirjojen (etenkin 
vaatimustenmukaisuustodistusten) 
hyväksymistä.
__________
1 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en
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Perustelu

Mukautus tuoreimpaan delegoituja säädöksiä koskevaan sanamuotoon.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ajoneuvot, jotka on tarkoitettu 
käytettäväksi yksinomaan tiellä tai 
maastossa käytävissä kilpailuissa

d) ajoneuvot, jotka on tarkoitettu 
käytettäväksi yksinomaan kilpailuissa

Or. en

Perustelu

Tekninen muutos: poistetaan tämän kilpailuja koskevan poikkeuksen epäolennainen kriteeri.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ajoneuvot, jotka on tarkoitettu 
yksinomaan asevoimien, 
lainvalvontaviranomaisten, 
väestönsuojelun, palokuntien tai julkisia 
töitä suorittavien elinten käyttöön

e) ajoneuvot, jotka on tarkoitettu 
yksinomaan asevoimien, 
lainvalvontaviranomaisten, 
väestönsuojelun, palokuntien tai julkisia 
töitä suorittavien tai julkisia palveluja 
tarjoavien elinten käyttöön

Or. en

Perustelu

Täsmennys: suljetaan pois ajoneuvot, jotka on tarkoitettu yksinomaan julkisten töiden ja 
julkisten palvelujen käyttöön.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – g alakohta



PR\866501FI.doc 13/54 PE464.815v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

g) ajoneuvot, jotka on tarkoitettu
ensisijaisesti maastokäyttöön ja 
käytettäväksi päällystämättömillä pinnoilla

g) ajoneuvot, jotka on tarkoitettu
yksinomaan maastokäyttöön ja 
käytettäväksi päällystämättömillä pinnoilla

Or. en

Perustelu

Asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi suljettava ainoastaan sellaiset luokan L 
ajoneuvot, jotka on tarkoitettu yksinomaan maastokäyttöön.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. ’Vaatimustenmukaisuustodistuksella’ 
tarkoitetaan täytäntöönpanosäädöksessä 
vahvistettuun malliin perustuvaa asiakirjaa, 
jonka ajoneuvon valmistaja toimittaa 
todistuksena siitä, että ajoneuvo on 
valmistumisajankohtanaan tämän 
asetuksen mukaisesti tyyppihyväksytyn 
ajoneuvotyypin mukainen.

11. 'Vaatimustenmukaisuustodistuksella' 
tarkoitetaan täytäntöönpanosäädöksessä 
vahvistettuun malliin perustuvaa asiakirjaa, 
jonka valmistaja toimittaa todistuksena 
siitä, että ajoneuvo on 
valmistumisajankohtanaan tämän 
asetuksen mukaisesti tyyppihyväksytyn 
ajoneuvotyypin mukainen.

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 49 kohta

Komission teksti Tarkistus

49. ’Ajoneuvon korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavilla tiedoilla’ 
tarkoitetaan kaikkia ajoneuvon 
vianmääritystä, huoltoa, tarkastusta, 
määräaikaishuoltoa, korjaamista, 
uudelleenohjelmointia tai 
uudelleenalustusta koskevia tietoja, jotka 

49. 'Ajoneuvon korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavilla tiedoilla' 
tarkoitetaan kaikkia ajoneuvon 
vianmääritystä, huoltoa, tarkastusta, 
määräaikaishuoltoa, korjaamista, 
uudelleenohjelmointia tai 
uudelleenalustusta koskevia tietoja, jotka 
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valmistajat antavat valtuutetuille 
jälleenmyyjille ja korjaamoille, mukaan 
luettuna kaikki muutokset ja lisäykset 
tällaisiin tietoihin. Näihin tietoihin on 
sisällyttävä tiedot, joita tarvitaan 
järjestelmien, osien tai erillisten teknisten 
yksiköiden asentamiseen ajoneuvoihin.

valmistajat antavat valtuutetuille 
jälleenmyyjille ja korjaamoille, mukaan 
luettuna kaikki muutokset ja lisäykset 
tällaisiin tietoihin. Näihin tietoihin on 
sisällyttävä tiedot, joita tarvitaan 
järjestelmien, osien, komponenttien tai 
erillisten teknisten yksiköiden
tunnistamiseen ja asentamiseen 
ajoneuvoihin.

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 50 kohta

Komission teksti Tarkistus

50. ’Riippumattomalla toimijalla’ 
tarkoitetaan sellaisia muita yrityksiä kuin 
valtuutettuja jälleenmyyjiä ja korjaamoja, 
jotka osallistuvat suoraan tai välillisesti 
moottoriajoneuvojen korjaukseen ja 
huoltoon.

50. 'Riippumattomalla toimijalla' 
tarkoitetaan sellaisia muita luonnollisia 
henkilöitä tai oikeushenkilöitä kuin 
valtuutettuja jälleenmyyjiä ja korjaamoja, 
jotka osallistuvat suoraan tai välillisesti 
moottoriajoneuvojen korjaukseen ja 
huoltoon, erityisesti korjausliikkeitä, 
korjauslaitteiden tai työkalujen tai 
varaosien valmistajia tai jälleenmyyjiä, 
teknisten tietojen julkaisijoita, 
tiepalveluiden tarjoajia, tarkastus-, 
testaus- ja koulutuspalveluiden tarjoajia 
sekä vaihtoehtoisia polttoaineita 
käyttävien ajoneuvojen laitteiden 
valmistajia ja asentajia.

Or. en

Perustelu

Korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen oikeudenmukainen saatavuus (kohtuullisin 
hinnoin) on turvattava kaikille riippumattomille toimijoille, ei vain "yrityksille".
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 50 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

50 a. 'Valtuutetulla jälleenmyyjällä tai 
korjaamolla' tarkoitetaan kaikkia 
luonnollisia henkilöitä ja 
oikeushenkilöitä, jotka kuuluvat 
ajoneuvon valmistajan 
jakelujärjestelmään.

Or. en

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 53 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

53 a. 'Enduro-moottoripyörällä' 
tarkoitetaan erikoiskäyttöön tarkoitettua 
kaksipyöräistä moottoriajoneuvoa, joka 
täyttää ajoneuvoluokan L3e-S1 
luokitteluperusteet.

Or. en

Perustelu

Otetaan käyttöön erityinen alaluokka enduro-moottoripyörille, joita käytetään sekä 
tieliikenteessä että maastossa. 

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 53 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

53 b. 'Trial-moottoripyörällä' tarkoitetaan 
erikoiskäyttöön tarkoitettua 
kaksipyöräistä moottoriajoneuvoa, joka 
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täyttää ajoneuvoluokan L3e-S2 
luokitteluperusteet.

Or. en

Perustelu

Otetaan käyttöön erityinen alaluokka trial-moottoripyörille, joita käytetään sekä 
tieliikenteessä että maastossa. 

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 57 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

57 a. 'Maastomönkijällä' tarkoitetaan 
ajoneuvoa, joka täyttää ajoneuvoluokan 
L7Ce luokitteluperusteet.

Or. en

Perustelu

Otetaan käyttöön erityinen alaluokka maastomönkijöille, joita käytetään sekä tieliikenteessä 
että maastossa. 

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– luokan A1 ajoneuvo (pienitehoinen 
moottoripyörä)

– luokan L3e-A1 ajoneuvo (pienitehoinen 
moottoripyörä)

Or. en

Perustelu

Tekninen muutos.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– luokan A2 ajoneuvo (keskitehoinen 
moottoripyörä)

– luokan L3e-A2 ajoneuvo (keskitehoinen 
moottoripyörä)

Or. en

Perustelu

Tekninen muutos.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta – i alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– luokan A3 ajoneuvo (suuritehoinen 
moottoripyörä)

– luokan L3e-A3 ajoneuvo (suuritehoinen 
moottoripyörä)

Or. en

Perustelu

Tekninen muutos.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) Ajoneuvon suurin rakenteellinen 
nopeus:

Poistetaan.

– enintään 130 km/h
– yli 130 km/h

Or. en
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Perustelu

Vaikka ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus on päästötestauksen kannalta relevantti, se ei 
ole sitä ajoneuvon luokituksen kannalta. Tämä peruste ei myöskään sisälly liitteeseen I.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) erikoiskäyttö:
– luokan L3e-S1 ajoneuvo (enduro-
moottoripyörä) 
– luokan L3e-S2 ajoneuvo (trial-
moottoripyörä)

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) alaluokan L5Ae ajoneuvo (kolmipyörä) i) luokan L5Ae ajoneuvo (kolmipyörä)

Or. en

Perustelu

Tekninen muutos.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – e alakohta – ii alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

ii) alaluokan L5Be ajoneuvo
(hyötykolmipyörä); alaluokat seuraavasti:

ii) luokan L5Be ajoneuvo 
(hyötykolmipyörä); alaluokat seuraavasti:
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Or. en

Perustelu

Tekninen muutos.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – g alakohta – ii alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

ii) alaluokan L7Be ajoneuvo (miniauto); 
alaluokat seuraavasti:

ii) luokan L7Be ajoneuvo (miniauto); 
alaluokat seuraavasti:

Or. en

Perustelu

Tekninen muutos.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – g alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) luokan L7Ce ajoneuvo 
(maastomönkijä)

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luokka L1e ja sen alaluokat L1Ae ja 
L1Be sekä luokka L3e ja sen alaluokat 
L3e-A1, L3e-A2 ja L3e-A3

a) luokka L1e ja sen alaluokat L1Ae ja 
L1Be sekä luokka L3e ja sen alaluokat 
L3e-A1, L3e-A2, L3e-A3, L3Ae-S1 ja 
L3Ae-S2
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Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luokka L6e ja sen alaluokat L6Ae ja 
L6Be sekä luokka L7e ja sen alaluokat 
L7Ae ja L7Ab

c) luokka L6e ja sen alaluokat L6Ae ja 
L6Be sekä luokka L7e ja sen alaluokat 
L7Ae, L7Ab ja L7Ce

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Niiden on lisäksi nimettävä 
markkinavalvontaa varten edustaja, joka 
voi olla toisessa kohdassa tarkoitettu 
edustaja tai toinen edustaja.

4. Valmistajien on lisäksi nimettävä 
markkinavalvontaa varten edustaja, joka
voi olla kolmannessa kohdassa tarkoitettu 
edustaja tai toinen edustaja.

Or. en

Perustelu

Oikea ristiviittaus.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tuoja katsoo tai tuojalla on syytä 
uskoa, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai 
erillinen tekninen yksikkö ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen ja 

3. Jos tuoja katsoo tai tuojalla on syytä 
uskoa, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai 
erillinen tekninen yksikkö ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen ja 
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erityisesti ettei se vastaa 
tyyppihyväksyntäänsä, tuoja ei saa myydä 
tai rekisteröidä ajoneuvoa, järjestelmää, 
osaa tai erillistä teknistä yksikköä ennen 
kuin se on saatettu vaatimusten
mukaiseksi. Lisäksi jos tuoja katsoo tai 
tuojalla on syytä uskoa, että ajoneuvo, 
järjestelmä, osa tai erillinen tekninen 
yksikkö aiheuttaa riskin, tuojan on 
ilmoitettava asiasta valmistajalle sekä 
markkinavalvonta- ja 
hyväksyntäviranomaisille.

erityisesti ettei se vastaa 
tyyppihyväksyntäänsä, tuojan on otettava 
yhteyttä toimivaltaisiin viranomaisiin eikä 
se saa myydä tai rekisteröidä ajoneuvoa, 
järjestelmää, osaa tai erillistä teknistä 
yksikköä ennen kuin se on saanut 
toimivaltaisilta viranomaisilta 
vahvistuksen siitä, että se on tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen. Lisäksi 
jos tuoja katsoo tai tuojalla on syytä uskoa, 
että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen 
tekninen yksikkö aiheuttaa riskin, tuojan 
on ilmoitettava asiasta valmistajalle sekä 
markkinavalvonta- ja 
hyväksyntäviranomaisille.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jakelija katsoo tai jakelijalla on syytä 
uskoa, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai 
erillinen tekninen yksikkö ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, jakelija 
ei saa myydä tai rekisteröidä ajoneuvoa, 
järjestelmää, osaa tai erillistä teknistä 
yksikköä ja sen on estettävä sen 
käyttöönotto, ennen kuin se on saatettu 
vaatimusten mukaiseksi.

1. Jos jakelija katsoo tai jakelijalla on syytä 
uskoa, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai 
erillinen tekninen yksikkö ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, jakelijan 
on otettava yhteyttä toimivaltaisiin 
viranomaisiin eikä se saa myydä tai 
rekisteröidä ajoneuvoa, järjestelmää, osaa 
tai erillistä teknistä yksikköä ennen kuin 
se on saanut toimivaltaisilta 
viranomaisilta vahvistuksen siitä, että se 
on tämän asetuksen mukainen ja sen on 
estettävä sen käyttöönotto.

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Voimalaitteeseen tehtyjen muutosten 
jälkeen ajoneuvon on täytettävä ne tekniset 
vaatimukset viimeisine muutoksineen, 
joita sovelletaan alkuperäiseen 
ajoneuvoluokkaan ja -alaluokkaan tai 
tapauksen mukaan uuteen 
ajoneuvoluokkaan ja -alaluokkaan ja jotka 
olivat voimassa silloin, kun alkuperäinen 
ajoneuvo myytiin, rekisteröitiin tai otettiin 
käyttöön.

4. Voimalaitteeseen tehtyjen muutosten 
jälkeen ajoneuvon on täytettävä ne tekniset 
vaatimukset, joita sovelletaan 
alkuperäiseen ajoneuvoluokkaan ja 
-alaluokkaan tai tapauksen mukaan uuteen 
ajoneuvoluokkaan ja -alaluokkaan ja jotka 
olivat voimassa silloin, kun alkuperäinen 
ajoneuvo myytiin, rekisteröitiin tai otettiin 
käyttöön.

Or. en

Perustelu

Jos voimalaitteeseen on tehty muutoksia, ajoneuvon olisi edelleen täytettävä samat 
vaatimukset, joita sovellettiin, kun alkuperäinen ajoneuvo otettiin käyttöön.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Neljän vuoden kuluttua 82 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien
L1Be, L3e, L5e, L6Ae ja L7Ae ajoneuvot 
varustettava ensimmäistä sukupolvea 
edustavalla ajoneuvon sisäisellä 
valvontajärjestelmällä (OBD), joka seuraa 
moottorin ja ajoneuvon 
käytönohjausjärjestelmän virtapiirien 
eheyttä, oikosuljettuja ja avoimia 
virtapiirejä ja virtapiirien loogisuutta sekä 
ilmoittaa niistä, jäljempänä ’OBD I’.

1. Kolmen vuoden kuluttua 82 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien
L2e, L3e, L4e, L5e, L6Ae ja L7Ae 
ajoneuvot varustettava ensimmäistä 
sukupolvea edustavalla ajoneuvon 
sisäisellä valvontajärjestelmällä (OBD), 
joka seuraa moottorin ja ajoneuvon 
käytönohjausjärjestelmän virtapiirien 
eheyttä, oikosuljettuja ja avoimia 
virtapiirejä ja virtapiirien loogisuutta sekä 
ilmoittaa niistä, jäljempänä 'OBD I'.

Or. en

Perustelu

Vaikka tämän asetuksen ehdotettua voimaantuloaikaa (82 artiklan 2 kohta) muutetaan 
1. päivään tammikuuta 2014, OBD I:n käyttöönoton on edelleen oltava pakollista kaikille L-
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ajoneuvoluokille paitsi L1e:lle 1. päivästä tammikuuta 2017 lukien. OBD ei ole pakollinen 
kaksipyöräisille mopoille (L1Be) suhteellisiin kustannuksiin liittyvistä syistä.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuuden vuoden kuluttua 82 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien 
L6Be ja L7Be ajoneuvot varustettava OBD 
I -järjestelmällä.

2. Neljän vuoden kuluttua 82 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä on kaikki uudet alaluokkien 
L6Be ja L7Be ajoneuvot varustettava OBD 
I -järjestelmällä.

Or. en

Perustelu

Katso 19 artiklan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen perustelu. Lisäksi on parempi, jos 
määräaikoja on rajallinen määrä, minkä vuoksi tämän vaatimuksen ehdotettua päivää 
siirretään 1. päivään tammikuuta 2018 (vaihe 2).

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kahdeksan vuoden kuluttua 82 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä on kaikki uudet ajoneuvot 
varustettava OBD I -järjestelmällä.

3. Seitsemän vuoden kuluttua 82 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä on kaikki 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut uudet ajoneuvot varustettava 
OBD I -järjestelmällä.

Or. en

Perustelu

Katso 19 artiklan 1 ja 2 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelut.
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Mikäli komissio asian vahvistaa 
21 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
antamassaan päätöksessä, on kahdeksan
vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa 
kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä 
kaikki uudet (ala)luokkien L1Be, L3e, L5e, 
L6Ae ja L7Ae ajoneuvot varustettava OBD 
I -järjestelmän lisäksi järjestelmän toista 
sukupolvea edustavalla OBD 
II -järjestelmällä, joka seuraa paitsi 
täydellisiä vikaantumisia myös 
järjestelmien, osien tai erillisten teknisten 
yksiköiden heikkenemistä ajoneuvon 
käyttöiän aikana, sillä edellytyksellä, että 
sen kustannustehokkuus osoitetaan 
21 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetussa 
tutkimuksessa.

4. Mikäli komissio asian vahvistaa 
21 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
antamassaan päätöksessä, on seitsemän
vuoden kuluttua 82 artiklan toisessa 
kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä 
kaikki uudet (ala)luokkien L2e, L3e, L4e,
L5e, L6Ae ja L7Ae ajoneuvot varustettava 
OBD I -järjestelmän lisäksi järjestelmän 
toista sukupolvea edustavalla OBD 
II -järjestelmällä, joka seuraa paitsi 
täydellisiä vikaantumisia myös 
järjestelmien, osien tai erillisten teknisten 
yksiköiden heikkenemistä ajoneuvon 
käyttöiän aikana, sillä edellytyksellä, että 
sen kustannustehokkuus osoitetaan 
21 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetussa 
tutkimuksessa.

Or. en

Perustelu

Katso 19 artiklan 1 ja 2 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelut.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio laatii viimeistään 
1 tammikuuta 2016 kattavan 
ympäristövaikutustutkimuksen.
Tutkimuksessa arvioidaan ilmanlaatu ja 
luokan L ajoneuvojen tuottama osuus 
epäpuhtauksista, ja sen piiriin kuuluvat 
liitteessä V lueteltuihin testityyppeihin I, 
IV, V, VII ja VIII liittyvät vaatimukset.
Siihen kootaan ja siinä arvioidaan 

4. Komissio laatii viimeistään 
1 tammikuuta 2016 kattavan 
ympäristövaikutustutkimuksen.
Tutkimuksessa arvioidaan ilmanlaatu ja 
luokan L ajoneuvojen tuottama osuus 
epäpuhtauksista, ja sen piiriin kuuluvat 
liitteessä V lueteltuihin testityyppeihin I, 
IV, V, VII ja VIII liittyvät vaatimukset.
Siihen kootaan ja siinä arvioidaan 
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viimeisimmät tieteelliset tiedot, 
tieteellisten tutkimusten tulokset, 
mallinnukset ja 
kustannustehokkuusnäkökohdat, ja 
tarkoituksena on laatia täsmällisiä 
poliittisia toimenpiteitä vahvistamalla 
liitteessä IV asetetut Euro 5 -rajan 
(luokan L3e moottoripyörien tapauksessa 
Euro 6) soveltamispäivät, liitteessä V sekä 
liitteessä VI olevassa A3, B2 ja C2
kohdassa vahvistetut Euro 5 -rajaa 
(luokan L3e moottoripyörien tapauksessa 
Euro 6) koskevat ympäristövaatimukset 
samoin kuin liitteessä VII olevat Euro 
5 -rajan (luokan L3e moottoripyörien 
tapauksessa Euro 6) 
kestävyyskilometrimäärät ja 
huononemistekijät.

viimeisimmät tieteelliset tiedot, 
tieteellisten tutkimusten tulokset, 
mallinnukset ja 
kustannustehokkuusnäkökohdat, ja 
tarkoituksena on laatia täsmällisiä 
poliittisia toimenpiteitä 5 kohdassa 
tarkoitettuja kysymyksiä varten.

Or. en

Perustelu

Poistetaan päällekkäisyys 5 kohdan kanssa.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio vahvistaa 
ympäristövaikutustutkimuksessa tehtyjen 
havaintojen perusteella seuraavat seikat:

5. Komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
ympäristövaikutustutkimuksen tuloksista 
ja ehdottaa lopullisia poliittisia 
toimenpiteitä seuraavien seikkojen osalta:

Or. en

Perustelu

Komission on ympäristövaikutustutkimuksen pohjalta joko vahvistettava tässä kohdassa 
luetellut ympäristövaatimukset tai ehdotettava niihin muutoksia.
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Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä VI olevassa A3 kohdassa 
tarkoitetut Euro 5 -päästörajat (luokan L3e 
moottoripyörien tapauksessa Euro 6) ja 
liitteessä VI olevassa B2 kohdassa esitetyt 
OBD-kynnykset

b) liitteessä V ja liitteessä VI olevassa A3 
kohdassa tarkoitetut Euro 5 -päästörajat 
(luokan L3e moottoripyörien tapauksessa 
Euro 6) ja liitteessä VI olevassa B2 
kohdassa esitetyt OBD-kynnykset

Or. en

Perustelu

Katso 4 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelut.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) yhdistetty tyyppihyväksyntä

Or. en

Perustelu

Yhdistetty tyyppihyväksyntä on tarpeen valmistajille, jotka käyttävät toimittajien hyväksyntää 
mutta käyttävät yhtä vaihetta omassa valvonnassaan oleviin ajoneuvon järjestelmiin.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Yhdistetty tyyppihyväksyntä on 
asteittainen tyyppihyväksyntämenettely, 
jossa koko ajoneuvon hyväksynnän 
lopullisessa vaiheessa saadaan yksi tai 
useampi järjestelmähyväksyntä eikä 
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kyseisille järjestelmille tarvitse antaa EU-
tyyppihyväksyntätodistusta.

Or. en

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Vaatimustenmukaisuustodistus on 
laadittava jollakin unionin virallisista 
kielistä. Mikä tahansa jäsenvaltio voi 
pyytää, että 
vaatimustenmukaisuustodistus 
käännetään sen omalle kielelle tai omille 
kielille.

Or. en

Perustelu

Vähennetään hallinnollista taakkaa.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tämän asetuksen nojalla annetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä vahvistetun 
vaatimustenmukaisuustodistuksen, joka 
annetaan 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytyille ajoneuvoille, otsikossa on 
oltava maininta ”39 artiklan mukaisesti 
tyyppihyväksytyille 
valmiille/valmistuneille ajoneuvoille
(tilapäinen hyväksyntä)”.

7. Tämän asetuksen nojalla annetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä vahvistetun
vaatimustenmukaisuustodistuksen, joka 
annetaan 38 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytyille ajoneuvoille, otsikossa on 
oltava maininta "38 artiklan mukaisesti 
tyyppihyväksytyille 
valmiille/valmistuneille ajoneuvoille
(tilapäinen hyväksyntä)".

Or. en
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Perustelu

Oikea ristiviittaus.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Tämän asetuksen nojalla annetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä vahvistetun 
vaatimustenmukaisuustodistuksen, joka 
annetaan 41 artiklan mukaisesti 
tyyppihyväksytyille ajoneuvoille, otsikossa 
on oltava maininta ”pieninä sarjoina 
tyyppihyväksytyille 
valmiille/valmistuneille ajoneuvoille” ja 
lähellä sitä valmistusvuosi sekä sen jäljessä 
järjestysnumero, joka sijoittuu numerosta 1 
alkavalle ja täytäntöönpanosäädöksessä 
olevassa taulukossa osoitettuun 
enimmäismäärään päättyvälle välille ja 
ilmaisee kunkin valmistusvuoden osalta 
kyseisen ajoneuvon järjestyksen kyseisen 
vuoden valmistuserässä.

8. Tämän asetuksen nojalla annetussa 
täytäntöönpanosäädöksessä vahvistetun 
vaatimustenmukaisuustodistuksen, joka 
annetaan 40 artiklan mukaisesti 
tyyppihyväksytyille ajoneuvoille, otsikossa 
on oltava maininta ”pieninä sarjoina 
tyyppihyväksytyille 
valmiille/valmistuneille ajoneuvoille” ja 
lähellä sitä valmistusvuosi sekä sen jäljessä 
järjestysnumero, joka sijoittuu numerosta 1 
alkavalle ja täytäntöönpanosäädöksessä 
olevassa taulukossa osoitettuun 
enimmäismäärään päättyvälle välille ja 
ilmaisee kunkin valmistusvuoden osalta 
kyseisen ajoneuvon järjestyksen kyseisen 
vuoden valmistuserässä.

Or. en

Perustelu

Oikea ristiviittaus.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yksittäishyväksyntähakemus voi kattaa 
enintään 5 samaa tyyppiä olevaa 
ajoneuvoa.

4. Yksittäishyväksyntähakemus voi kattaa 
enintään 20 samaa tyyppiä olevaa 
ajoneuvoa.

Or. en
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Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sarjan viimeisten ajoneuvojen määrä ei 
saa olla suurempi kuin 10 prosenttia 
kahden edellisen vuoden aikana 
rekisteröityjen ajoneuvojen määrästä tai 
enemmän kuin 10 ajoneuvoa jäsenvaltiota 
kohti sen mukaan, kumpi määrä on 
suurempi.

4. Sarjan viimeisten ajoneuvojen määrä ei 
saa olla suurempi kuin 10 prosenttia 
kahden edellisen vuoden aikana 
rekisteröityjen ajoneuvojen määrästä tai 
enemmän kuin 50 ajoneuvoa jäsenvaltiota 
kohti sen mukaan, kumpi määrä on 
suurempi.

Or. en

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos 41 artiklassa säädetyn menettelyn 
aikana on esitetty jonkin jäsenvaltion 
toteuttamaa toimenpidettä koskevia 
vastalauseita tai jos komissio katsoo, että 
kansallinen toimenpide on unionin 
lainsäädännön vastainen, komissio arvioi 
viipymättä kyseisen kansallisen 
toimenpiteen kuultuaan jäsenvaltioita ja 
asianomaista talouden toimijaa tai 
toimijoita. Komissio päättää tämän 
arvioinnin tulosten perusteella siitä, onko 
kansallinen toimenpide oikeutettu vai ei.

1. Jos 48 artiklassa säädetyn menettelyn 
aikana on esitetty jonkin jäsenvaltion 
toteuttamaa toimenpidettä koskevia 
vastalauseita tai jos komissio katsoo, että 
kansallinen toimenpide on unionin 
lainsäädännön vastainen, komissio arvioi 
viipymättä kyseisen kansallisen 
toimenpiteen kuultuaan jäsenvaltioita ja 
asianomaista talouden toimijaa tai 
toimijoita. Komissio päättää tämän 
arvioinnin tulosten perusteella siitä, onko 
kansallinen toimenpide oikeutettu vai ei.

Or. en

Perustelu

Oikea ristiviittaus.
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Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
järjestelmiin, osiin tai erillisiin teknisiin 
yksiköihin, jotka on valmistettu 
ajoneuvoihin, jotka on tarkoitettu 
käytettäviksi yksinomaan kilpa-ajoon
teillä. Jos tähän asetukseen liittyvässä
delegoidussa säädöksessä olevaan 
luetteloon sisältyvät järjestelmät, osat tai 
erilliset tekniset yksiköt on tarkoitettu 
käytettäviksi ajoneuvoissa, joita käytetään 
pelkästään maantiekilpailuissa, sekä 
ajoneuvoissa, joita käytetään yleisillä teillä, 
niitä ei saa myydä tai tarjota myyntiin 
kuluttajille.

Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta 
järjestelmiin, osiin tai erillisiin teknisiin 
yksiköihin, jotka on valmistettu 
ajoneuvoihin, jotka on tarkoitettu 
käytettäviksi yksinomaan
kilpailutoimintaan, joka ei tapahdu 
yleisillä teillä. Jos tähän asetukseen 
liittyvässä delegoidussa säädöksessä 
olevaan luetteloon sisältyvät järjestelmät, 
osat tai erilliset tekniset yksiköt on 
tarkoitettu käytettäviksi ajoneuvoissa, joita 
käytetään pelkästään tällaisessa 
kilpailutoiminnassa, sekä ajoneuvoissa, 
joita käytetään yleisillä teillä, niitä ei saa 
myydä tai tarjota myyntiin kuluttajille.

Or. en

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajan on tarjottava ajoneuvojen 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot itsenäisten toimijoiden käyttöön 
rajoittamattomalla tavalla 
verkkosivustoilla, joilla ne ovat saatavilla 
standardoidussa muodossa vaivattomasti ja 
nopeasti. Tiedot on erityisesti annettava 
saataville tavalla, joka ei ole syrjivä 
verrattuna siihen, miten tiedot annetaan 
valtuutettujen jälleenmyyjien ja 
korjaamojen saataville.

1. Valmistajan on tarjottava ajoneuvojen 
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat 
tiedot itsenäisten toimijoiden käyttöön 
rajoittamattomalla tavalla 
verkkosivustoilla, joilla ne ovat saatavilla 
standardoidussa muodossa vaivattomasti ja 
nopeasti. Tiedot on erityisesti annettava 
saataville tavalla, joka ei ole syrjivä 
verrattuna siihen, miten korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavat tiedot annetaan 
valtuutettujen jälleenmyyjien ja 
korjaamojen saataville.

Or. en
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) huoltokäsikirjat korjaus- ja 
huoltokirjanpito mukaan luettuna

b) huoltokäsikirjat korjaus- ja 
huoltokirjanpito ja huoltoaikataulut
mukaan luettuina

Or. en

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tekniset käsikirjat c) tekniset käsikirjat ja tekniset 
huoltotiedotteet

Or. en

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien 
ajoneuvojen 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 valmistajille, asentajille ja 
korjaajille.

7. Vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien 
ajoneuvojen 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 valmistajille, jakelijoille
asentajille ja korjaajille.
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Or. en

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
60 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 ajoneuvon korjaus- ja 
huoltokirjanpitoa säilytetään ajoneuvon 
valmistajan keskustietokannassa tai 
valmistajan puolesta, riippumattomien 
toimijoiden on saatava kirjanpito maksutta 
käyttöönsä ja voitava lisätä siihen tiedot 
suorittamistaan korjaus- ja 
huoltotoimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
74 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa direktiivin 
2007/46/EY 40 artiklalla perustettu 
tekninen komitea – moottoriajoneuvot.

1. Komissiota avustaa direktiivin 
2007/46/EY 40 artiklalla perustettu 
tekninen komitea – moottoriajoneuvot.
Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 
182/2011 tarkoitettu komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa 
säädettyä menettelyä ottaen huomioon 
mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset. Päätöksen 1999/468/EY 
5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu 
määräaika vahvistetaan kolmeksi 
kuukaudeksi.

2. Tähän kohtaan viitattaessa sovelletaan
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Or. en
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Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
76 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretyn säädösvallan käyttäminen Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Siirretään komissiolle
määräämättömäksi ajaksi valta antaa 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 ja 
75 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

1. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 
tässä artiklassa säädettyjä ehtoja.

1 a. Siirretään 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 
52, 56, 57, 60, 66 ja 75 artiklassa 
tarkoitettu valta komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi XX päivästä 
XXkuuta ...*.
1 b. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 ja 
75 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 
päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

2. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen 
tiedoksi samanaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

2. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen 
tiedoksi samanaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 77 ja 78 
artiklassa säädettyjä edellytyksiä.

3. Edellä olevan 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 
52, 56, 57, 60, 66 ja 75 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
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ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.
__________
* EUVL: lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä. 

Or. en

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
77 artikla

Komission teksti Tarkistus

77 artikla Poistetaan.
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 16, 18, 19, 20, 
21, 22, 30, 52, 56, 57, 60, 66 ja 75 
artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa 
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee, ja 
mainitsee peruuttamisen mahdolliset syyt.
3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
78 artikla

Komission teksti Tarkistus

78 artikla Poistetaan.
Delegoitujen säädösten vastustaminen

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

Or. en

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2013.

2. Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 
2014.
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Or. en

Perustelu

Tällä muutoksella ja muilla tarkistuksilla pyritään järkevöittämään tämän asetuksen 
vaatimusten soveltamisaikataulua. Sen lykkääminen vuodella antaa valmistajille ja 
kansallisille elimille riittävästi aikaa mukautua esitettyihin vaatimuksiin, mukaan luettuina ne, 
joita esitetään delegoiduissa säädöksissä. Samalla pakollisten turvallisuus- ja 
ympäristövaatimusten lopulliset määräajat eivät vaarannu ja säilyvät samoina kuin komission 
ehdotuksessa.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
Liite I – alaluokka L1Ae – lisäperuste 6

Komission teksti Tarkistus

(6) apukäyttövoimalaitteen suurin jatkuva 
nimellisteho1 on ≤ 1 kW

(6) apukäyttövoimalaitteen suurin jatkuva 
nimellisteho1 on > 0,25 kW ja ≤ 1 kW

Or. en

Perustelu

Täsmennys: 2 artiklan g kohdan seurauksena ≤ 0,25 kW:n tehoiset sähköpolkupyörät jäävät 
tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. 

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
Liite I – alaluokka L1Be – lisäperuste 3

Komission teksti Tarkistus

(3) suurin rakenteellinen nopeus ≤ 25 km/h (3) suurin rakenteellinen nopeus ≤ 45 km/h

Or. en

Perustelu

Tekninen virhe: korjauksella saatetaan luokka vastaamaan nykyisiä määritelmiä.
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Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
Liite I – ajoneuvoluokka L3e – alaluokka L3e-S1 (uusi)

Komission teksti Tarkistus

L3e - S1 – Enduro-moottoripyörä
(5) istuimen enimmäiskorkeus 700 mm
(6) vähimmäismaavara 280 mm
(7) polttoainesäiliön enimmäiskapasiteetti 
4 l
(8) vähimmäiskokonaisvälityssuhde 
suurimmalla vaihteella (ensisijainen 
suhde × välityssuhde × lopullinen suhde) 
vähintään 7,5
(9) massa ajokuntoisena (ilman 
kuljettajaa) enintään 100 kg
(10) ei matkustajan istuinpaikkaa.

Or. en

Perustelu

Jotkut moottoripyörät on tarkoitettu sekä maasto- että maantiekäyttöön. Siksi ne käyttävät 
yleisiä teitä ja olisi sisällytettävä tähän asetukseen. Niiden erityiset maasto-ominaisuudet on 
kuitenkin myös otettava huomioon. Tästä syystä ehdotetaan erikoiskäyttöluokkaa "S".

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Liite I – ajoneuvoluokka L3e – alaluokka L3e-S2 (uusi)

Komission teksti Tarkistus

L3e - S2 – Trial-moottoripyörä
(5) istuimen vähimmäiskorkeus 900 mm
(6) vähimmäismaavara 310 mm
(7) vähimmäiskokonaisvälityssuhde 
suurimmalla vaihteella (ensisijainen 
suhde × välityssuhde × lopullinen suhde) 
vähintään 6,0
(8) massa ajokuntoisena (ilman 
kuljettajaa) enintään 140 kg
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(9) ei matkustajan istuinpaikkaa.

Or. en

Perustelu

Jotkut moottoripyörät on tarkoitettu sekä maasto- että maantiekäyttöön. Siksi ne käyttävät 
yleisiä teitä ja olisi sisällytettävä tähän asetukseen. Niiden erityiset maasto-ominaisuudet on 
kuitenkin myös otettava huomioon. Tästä syystä ehdotetaan erikoiskäyttöluokkaa "S".

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Liite I – ajoneuvoluokka L6e – luokitusperuste 3

Komission teksti Tarkistus

(3) massa ajokuntoisena ≤ 350 kg ilman 
seuraavia:

(3) massa ajokuntoisena:

(a) ≤ 350 kg, kun kyse on matkustajien 
kuljettamisesta
(b) ≤ 400 kg, kun kyse on tavaroiden 
kuljettamisesta.
Ajokuntoisen ajoneuvon massaan ei lueta 
seuraavia:

a) akkujen massa, kun kyse on hybridi- tai 
täyssähköajoneuvosta tai

(1) akkujen massa, kun kyse on hybridi- tai 
täyssähköajoneuvosta tai

b) kaasupolttoainejärjestelmän massa 
kaasupolttoainesäiliöt mukaan luettuina, 
kun kyse on yhtä, kahta tai useampaa 
polttoainetta hyödyntävästä ajoneuvosta, 
tai

(2) kaasupolttoainejärjestelmän massa 
kaasupolttoainesäiliöt mukaan luettuina, 
kun kyse on yhtä, kahta tai useampaa 
polttoainetta hyödyntävästä ajoneuvosta, 
tai

c) paineilmasäiliöiden massa, kun kyse on 
paineilmakäyttöisestä 
käyttövoimalaitteesta.

(3) paineilmasäiliöiden massa, kun kyse on 
paineilmakäyttöisestä 
käyttövoimalaitteesta.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä direktiivissä 2002/24/EY käytetään käsitettä "kuormittamaton massa". Tässä 
ehdotuksessa se on korvattu käsitteellä "massa ajokuntoisena" syistä, jotka liittyvät selkeyteen 
sekä johdonmukaisuuteen ajoneuvoja koskevan muun sääntelyn kanssa. Eron 
kompensoimiseksi hyötyajoneuvojen massaan ehdotetaan pientä lisäystä.
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Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
Liite I – ajoneuvoluokka L6e – luokitusperuste 3 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) sylinteritilavuus ≤ 50 cm3, jos 
ajoneuvon käyttövoimajärjestelyyn 
kuuluu polttomoottori.

Or. en

Perustelu

Tämä vaatimus koskee kaikkia luokan L6e alaluokkia. Siksi se siirretään alaluokista L6Ae ja 
L6Be luokkaan L6e.

Huomautus: Edellyttää alaluokkien L6Ae ja L6Be luokitteluperusteiden 
uudelleennumerointia.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
Liite I – alaluokka L6Ae – lisäperuste 6

Komission teksti Tarkistus

(6) sylinteritilavuus ≤ 50 cm3, jos 
ajoneuvon käyttövoimajärjestelyyn 
kuuluu polttomoottori.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä vaatimus koskee kaikkia luokan L6e alaluokkia. Siksi se siirretään luokkaan L6e.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
Liite I – alaluokka L6Be – lisäperuste 6

Komission teksti Tarkistus

(6) sylinteritilavuus ≤ 50 cm3, jos 
ajoneuvon käyttövoimajärjestelyyn 
kuuluu polttomoottori

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tämä vaatimus koskee kaikkia luokan L6e alaluokkia. Siksi se siirretään luokkaan L6e.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
Liite I – ajoneuvoluokka L7e – luokitusperuste 3 – alakohta b

Komission teksti Tarkistus

b) ≤ 550 kg, kun kyse on tavaroiden 
kuljettamisesta.

b) ≤ 600 kg, kun kyse on tavaroiden 
kuljettamisesta.

Or. en

Perustelu

Nykyisessä direktiivissä 2002/24/EY käytetään käsitettä "kuormittamaton massa". Tässä 
ehdotuksessa se on korvattu käsitteellä "massa ajokuntoisena" syistä, jotka liittyvät selkeyteen 
ja johdonmukaisuuteen ajoneuvoja koskevan muun sääntelyn kanssa. Eron kompensoimiseksi 
hyötyajoneuvojen massaan ehdotetaan pientä lisäystä.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
Liite I – alaluokka L7Ae – lisäperuste 5

Komission teksti Tarkistus

(5) luokan L7e ajoneuvot, jotka eivät täytä 
alaluokan L7Be erityisiä luokitusperusteita

(5) luokan L7e ajoneuvot, jotka eivät täytä 
alaluokan L7Be tai L7Ce erityisiä 
luokitusperusteita

Or. en

Perustelu

Aiheutuu maastomönkijöitä varten käyttöön otetusta uudesta luokasta L7Ce.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
Liite I – alaluokka L7Be – lisäperuste 6

Komission teksti Tarkistus

(6) varustettu kahdella, kolmella tai neljällä 
matkustajan istuinpaikalla kuljettajan 

(6) varustettu yhdellä, kahdella, kolmella 
tai neljällä matkustajan istuinpaikalla 
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istuinpaikka mukaan luettuna. kuljettajan istuinpaikka mukaan luettuna, 
ja kaikki istuinpaikat on varustettava 
turvavöillä.

Or. en

Perustelu

Miniautot olisi varustettava vähintään yhdellä ja enintään neljällä istuinpaikalla. Kaikki 
istuinpaikat olisi varustettava turvavöillä.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
Liite I – alaluokka L7Be-P – lisäperuste 7

Komission teksti Tarkistus

(7) pääasiassa matkustajien kuljettamiseen 
suunnitellut ja käytettävät ajoneuvot, jotka 
on varustettu enintään neljällä 
matkustajan istuinpaikalla kuljettajan 
istuinpaikka mukaan luettuna, kaikki 
istuinpaikat varustettu turvavöillä.

(7) pääasiassa matkustajien kuljettamiseen 
suunnitellut ja käytettävät ajoneuvot.

Or. en

Perustelu

Poistetaan päällekkäisyys; tämä luokitteluperuste on esitetty jo alaluokassa L7Be, peruste 6.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
Liite I – ajoneuvoluokka L7e – alaluokka L7Ce (uusi)

Komission teksti Tarkistus

L7Ce – Maastomönkijä
(5) Rakenteellinen enimmäisnopeus 60 
km/h
(6) Satulaistuin
(7) Peukalokaasu
(8) Kytkentälaitteet takana: 
Hinauspaino> 4X oma paino>274 kg 
lujuuskokeessa, ei saa katsoa sallituksi 
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perävaunun painoksi.
(10) Maavara >180 mm
(11) Akselivälin ja maavaran suhde <6
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Sen hyväksyminen edellyttää 
vastaavia muutoksia kaikkialla, ts. 
uudelleennumerointia, jotta tämä uusi 
luokka voidaan sijoittaa L7Ae:n ja L7Be:n 
väliin.)

Or. en

Perustelu

Jotkut mönkijät on tarkoitettu sekä maasto- että maantiekäyttöön. Siksi ne käyttävät yleisiä 
teitä ja olisi sisällytettävä tähän asetukseen. Niiden erityiset maasto-ominaisuudet olisi 
kuitenkin otettava huomioon. Tästä syystä ehdotetaan tätä erityistä alaluokkaa.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
Liite II (kokonaisuudessaan) – ajoneuvoluokat – rivi 2 – sarake 10

Komission teksti Tarkistus

L7Ae L7Ae ja L7Ce

Or. en

Perustelu

Maastomönkijöiden (alaluokka L7Ce) olisi täytettävä vastaavat yleiset EU:n ajoneuvoja 
koskevat tyyppihyväksyntävaatimukset kuin maantiemönkijöiden (L7Ae). Näiden vaatimusten 
yksityiskohdat voidaan räätälöidä kullekin alaluokalle erikseen delegoidussa säädöksessä.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
Liite II – III Ajoneuvon rakennevaatimukset – kohta 8: ajoneuvon sisäinen 
valvontajärjestelmä – sarake 6 L1Be

Komission teksti Tarkistus

X Poistetaan.

Or. en
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Perustelu
OBD ei ole pakollinen ajoneuvoluokalle L1Be (kaksipyöräiset mopot) suhteellisiin 
kustannuksiin liittyvistä syistä.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
Liite III – rivi 11 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

L7Ce – Maastomönkijä – 20

Or. en

Perustelu

Muutos tarvitaan maastomönkijöille luotavaa uutta alaluokkaa varten. Vastaavat rajat kuin 
luokassa L7Ae.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – Soveltamispäivät – sarake 3

Komission teksti Tarkistus

Uudet ajoneuvotyypit – Valinnainen – 1. 
heinäkuuta 2013 – 1. tammikuuta 2015 –
1. tammikuuta 2018 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaikka voidaankin pitää suositeltavana, että tiukempia päästörajoja noudatetaan 
aikaisemmin kuin mikä olisi pakollista, tätä ei voida valvoa. Siksi nämä valinnaiset 
päivämäärät olisi poistettava taulukosta. 
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Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – rivi 3 

Komission teksti Tarkistus

Euro 34 – 1. heinäkuuta 2013 – 1. 
tammikuuta 2014 – 1. tammikuuta 2015

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Aikataulumuutos: Euro 3 -vaihe poistetaan selkeyden ja yksinkertaisuuden vuoksi.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – taulukko A–C – sarake 3: Käyttövoimaluokka – kohdat, joissa ainoastaan 
"Ottomoottori"

Komission teksti Tarkistus

Ottomoottori Ottomoottori/hybridi

Or. en

Perustelu

Nykyisessä ehdotuksessa hybridiajoneuvojen päästörajat on kytketty ainoastaan 
dieselmoottoreihin (C1/hybridi). Hybridiajoneuvojen rajat olisi kuitenkin loogisesti kytkettävä 
päästöt aiheuttavaan fossiiliseen polttoaineeseen: bensiini (P1) tai diesel (C1).

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – taulukko A – taulukko A1 Euro 34

Komission teksti Tarkistus

Taulukko poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Aikataulumuutos: Euro 3 -vaihe (koko taulukko A1) poistetaan selkeyden ja yksinkertaisuuden 
vuoksi.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – taulukko A – taulukko A1 Euro 34 – sarake 1–2 – rivi 6 – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

L7Ce – Maastoajoneuvot

Or. en

Perustelu

Muutos tarvitaan maastomönkijöille luotavaa uutta alaluokkaa varten.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – taulukko A – taulukko A2 Euro 45 – sarake 1–2 – rivi 6 – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

L7Ce – Maastoajoneuvot

Or. en

Perustelu

Muutos tarvitaan maastomönkijöille luotavaa uutta alaluokkaa varten.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – taulukko B – taulukko B1 Euro 45 – sarake 1–2 – rivi 3

Komission teksti Tarkistus

L1Be – Kaksipyöräinen mopo 
L2e – Kolmipyöräinen mopo L2e – Kolmipyöräinen mopo
L6Ae – Kevyt maantiemönkijä L6Ae – Kevyt maantiemönkijä
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Or. en

Perustelu
OBD ei kustannussyistä ole pakollinen kaksipyöräisille mopoille.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – taulukko B – taulukko B2 Euro 56 – sarake 1–2 – rivi 3

Komission teksti Tarkistus

L1Be – L7e6 – Kaikki luokan L 
ajoneuvot paitsi luokka L1Ae

L2e – L7e6 – Kaikki luokan L 
ajoneuvot paitsi luokka L1e

Or. en

Perustelu
OBD ei kustannussyistä ole pakollinen kaksipyöräisille mopoille.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – taulukko C – C1 Euro 45 – sarake 1 – rivi 5

Komission teksti Tarkistus

L7Ae L7Ae

L7Ce

Or. en

Perustelu

Muutos tarvitaan maastomönkijöille luotavaa uutta alaluokkaa varten.
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Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – taulukko C – C2 Euro 56 – sarake 1–2, 4, 7 – rivi 11 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

L7Ce – Maastomönkijä – Euro 5 – 1 500

Or. en

Perustelu

Muutos tarvitaan maastomönkijöille luotavaa uutta alaluokkaa varten.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – taulukko D – sarake 3: Euro 34 -melutaso21 (dB(A)) ja sarake 4: Euro 34

-testausmenettely23

Komission teksti Tarkistus

2 saraketta poistetaan

Or. en

Perustelu

Aikataulumuutos: Euro 3 -vaihe (palstat 3 ja 4) poistetaan selkeyden ja yksinkertaisuuden 
vuoksi.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – taulukko D – sarake 1–2, 5 – rivi 11 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

L7Ce – Maastomönkijä – 80 – 80

Or. en

Perustelu

Muutos tarvitaan maastomönkijöille luotavaa uutta alaluokkaa varten.
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Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – taulukko A – sarake 1–2 – rivi 4 – kohta 4 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

L7Ce – Maastomönkijä

Or. en

Perustelu

Muutos tarvitaan maastomönkijöille luotavaa uutta alaluokkaa varten.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – taulukko A – sarake 3 – rivi 3

Komission teksti Tarkistus

30000 25000

en

Perustelu
Kestävyysvaatimukset lasketaan suhteessa tyyppihyväksynnän päästörajojen soveltamisalan 
piiriin kuuluvien ajoneuvoluokan L eri ajoneuvojen oletettuun käyttöikään (kilometreinä). 
Sujuvan käyttöönoton mahdollistamiseksi kilometrimäärää lisätään jokaisen uuden Euro-
vaiheen myötä (kuten henkilöautojen tapauksessa). Kun keskimääräinen käyttöikä on 
10 vuotta, Euro 5/6 -vaiheen kilometrimäärän ehdotettua lisäystä pidetään liian tiukkana 
moottoripyörien (L3e) ja vastaavien ajoneuvojen osalta.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – taulukko A – sarake 3 – rivi 4

Komission teksti Tarkistus

50000 40000

en

Perustelu
Kestävyysvaatimukset lasketaan suhteessa tyyppihyväksynnän päästörajojen soveltamisalan 
piiriin kuuluvien ajoneuvoluokan L eri ajoneuvojen oletettuun käyttöikään (kilometreinä). 
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Sujuvan käyttöönoton mahdollistamiseksi kilometrimäärää lisätään jokaisen uuden Euro-
vaiheen myötä (kuten henkilöautojen tapauksessa). Kun keskimääräinen käyttöikä on 10 
vuotta, Euro 5/6 -vaiheen kilometrimäärän ehdotettua lisäystä pidetään liian tiukkana 
moottoripyörien (L3e) ja vastaavien ajoneuvojen osalta.

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – taulukko B – sarake 3: Euro 34 DF (-) ja alakohdat

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Aikataulumuutos: Euro 3 -vaihe (palsta 3 mukaan luettuina alipalstat) poistetaan selkeyden ja 
yksinkertaisuuden vuoksi.

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – sarake 2 – rivi 1

Komission teksti Tarkistus

Neljä vuotta 82 artiklan toisessa 
alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä.

Kolme vuotta 82 artiklan toisessa 
alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä.

Or. en

Perustelu
Vaikka tämän asetuksen ehdotettua voimaantuloaikaa (82 artiklan 2 kohta) muutetaan 
1. päivään tammikuuta 2014, kehittyneiden jarrujärjestelmien pakollinen käyttöönottopäivä 
on edelleen 1. päivä tammikuuta 2017.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – sarake 3 – rivi 1 

Komission teksti Tarkistus

a) Uudet alaluokan L3e-A1 moottoripyörät a) Uudet alaluokan L3e-A1 moottoripyörät,
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joita myydään, rekisteröidään tai otetaan 
käyttöön, on varustettava ajoneuvon 
valmistajan valinnan mukaan joko 
lukkiutumattomalla tai yhdistetyllä 
jarrujärjestelmällä tai kummallakin 
kehittyneen jarrujärjestelmän tyypillä.

joita myydään, rekisteröidään tai otetaan 
käyttöön, on varustettava ajoneuvon 
valmistajan valinnan mukaan joko
molempien pyörien lukkiutumattomalla
jarrujärjestelmällä tai yhdistetyllä 
jarrujärjestelmällä tai kummallakin 
kehittyneen jarrujärjestelmän tyypillä.

b) Uudet alaluokkien L3e-A2 ja L3e-A3 
moottoripyörät, joita myydään, 
rekisteröidään tai otetaan käyttöön, on 
varustettava lukkiutumattomalla 
jarrujärjestelmällä.

b) Uudet alaluokkien L3e-A2 ja L3e-A3 
moottoripyörät, joita myydään, 
rekisteröidään tai otetaan käyttöön, on 
varustettava molempien pyörien
lukkiutumattomalla jarrujärjestelmällä.

Or. en

Perustelu

Lukkiutumattomat jarrut ovat tehokkaimmat, jos ne asennetaan molempiin pyöriin.

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
Huomautukset liitteissä I–VIII – huomautus 3

Komission teksti Tarkistus

(3) Kehittyneet jarrujärjestelmät ovat 
pakollisia vain luokan L3e ajoneuvoissa, 
kuten liitteessä VIII säädetään.

(3) Kehittyneet jarrujärjestelmät ovat 
pakollisia vain luokkien L3e-A1, L3e-
A2 ja L3e-A3 ajoneuvoissa, kuten 
liitteessä VIII säädetään.

Or. en

Perustelu

Lukkiutumattomat jarrujärjestelmät eivät ole pakollisia ajoneuvoluokan L3e enduro- ja trial-
moottoripyörissä, koska nämä järjestelmät eivät välttämättä aina sovi maasto-olosuhteisiin.
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PERUSTELUT

I. Komission ehdotus

Komissio hyväksyi 4. lokakuuta 2010 ehdotuksen uudeksi asetukseksi kaksi- tai 
kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta. 
Luokkaan L kuuluu paljon ja monenlaisia ajoneuvoja: sähköpolkupyörät, mopot, kaksi- tai 
kolmipyöräiset moottoripyörät, mönkijät ja miniautot. EU:ssa nykyään käytössä olevien 
luokan L ajoneuvojen määrän arvioidaan olevan yli 30 miljoonaa. 

Euroopan komissio pyrkii tällä ehdotuksella yksinkertaistamaan nykyistä oikeudellista 
kehystä ja vahvistamaan uusia hallinnollisia ja teknisiä vaatimuksia, jotka koskevat 
esimerkiksi ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia ja markkinavalvontaa. Luokan 
L uusien ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevat vaatimukset vahvistetaan tällä hetkellä 
puitedirektiivissä 2002/24/EY ja 14 muussa siihen liittyvässä direktiivissä. Nämä kumotaan ja 
korvataan ehdotuksella, joka sisältää perussäännökset ja soveltamisalan. Yksityiskohtaiset 
tekniset vaatimukset määritellään myöhemmin delegoitujen säädösten nojalla. 

II. Työvierailut, työasiakirjat ja julkinen kuuleminen

Esittelijä on käynyt kattavia keskusteluja eri sidosryhmien kanssa saadakseen täydellisen 
käsityksen ehdotetun asetuksen seurauksista. Työvierailujen kohteina olivat RDW Test 
Centrum Lelystadissa (NL) ja TÜV Nord, Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität 
Essenissä (D), ja vierailujen tarkoituksena oli saada tietoa ehdotuksen uusista turvallisuus- ja 
ympäristövaatimuksista. Ajoneuvojen innovatiivisista ja taloudellista näkökohdista 
keskusteltiin italialaisten luokan L ajoneuvojen valmistajien luo tehdyllä työvierailulla, jolla 
esittelijän mukana oli kaksi varjoesittelijää (Harbour ja Manders). Lopuksi kesäkuun 2011 
puolivälissä on tarkoitus vierailla itävaltalaisten valmistajien luona.

Tässä mietinnössä komission ehdotukseen esitetyt tarkistukset vastaavat niitä poliittisia 
ajatuksia ja huomautuksia, jotka esittelijä jo esitti 15. helmikuuta 2011 laatimassaan 
työasiakirjassa1. Tästä työasiakirjasta keskusteltiin myös Euroopan parlamentin 
22. maaliskuuta 2011 järjestämässä julkisessa kuulemistilaisuudessa, jonka aiheena olivat 
mopojen, skootterien ja moottoripyörien selkeät sisämarkkinasäännöt. Esittelijä haluaa esittää 
kiitoksensa kaikille niille, jotka ovat tähän mennessä osallistuneet näihin hyödyllisiin ja 
mielenkiintoisiin keskusteluihin ja tapaamisiin, mukaan luettuina varjoesittelijät.

III. Esittelijän kanta

Yleisiä huomioita
Kuten esittelijän työasiakirjassa jo korostettiin, hän tukee voimakkaasti ehdotetun asetuksen 
päätavoitteita, koska se parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja suojelee samalla keskeisiä 
yleisiä etuja. Tämä merkitsee myös tehokkaampaa eurooppalaista markkinavalvontaa2.
                                               
1 857524.
2 Ks. KOM(2010)0608: Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta, ehdotus nro 39, ks. myös 
KOM(2010)0614 globalisaation aikakauden yhdennetystä teollisuuspolitiikasta.
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Esittelijä myös uskoo, että ehdotetuilla luokan L ajoneuvoja koskevilla vaatimuksilla voidaan 
helpottaa siirtymistä tehokkaampaan, turvallisempaan ja puhtaampaan 
kaupunkiliikenteeseen1.

Asetusehdotuksen soveltamisala 
Esittelijä on tyytyväinen siihen, että järjestelmää on selkeytetty täsmentämällä ajoneuvojen 
luokitusta ja ottamalla käyttöön tarkoituksenmukaisempia alaluokkia. Joitakin 
epäjohdonmukaisuuksia olisi kuitenkin vielä poistettava. Ehdotuksen 2 artiklan 1 kohdassa 
rajoitetaan asianmukaisesti soveltamisala luokan L ajoneuvoihin, jotka on tarkoitettu "yleisillä 
teillä käytettäviksi". Siksi asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi suljettava ainoastaan 
sellaiset luokan L ajoneuvot, jotka on tarkoitettu yksinomaan maastokäyttöön, esimerkiksi 
maatalousajoneuvojen lisäksi (2 artiklan 2 kohta). Näin olleen esittelijä ehdottaa uusia luokan 
L ajoneuvojen alaluokkia, jotka on tarkoitettu sekä maasto- että tieliikennekäyttöön ja jotka 
on myös luokiteltu asianmukaisesti. Kyseessä ovat erityiskäyttöön tarkoitetut enduro-
moottoripyörät (S1) ja trial-moottoripyörät (S2) ja maastomönkijät.

Ehdotus antaa mahdollisuuden uutta hybriditeknologiaa käyttävien luokan L ajoneuvojen 
tyyppihyväksynnälle. Esittelijä suhtautuu näihin innovaatioihin ja niihin liittyviin uusiin 
liikennekonsepteihin erittäin myönteisesti, ja hän on vakavasti harkinnut uusia alaluokkia 
pienille (sähköisille) henkilöautoille. Hän kuitenkin katsoo, että tämä merkitsisi kevyiden L-
luokan ajoneuvojen rajojen venyttämistä liiaksi esimerkiksi enimmäismassan ja jatkuvan 
enimmäistehon osalta. Tämä johtaisi siihen, että kevyiden ajoneuvojen (luokka L) ja 
henkilöautojen (M1) välinen ero hämärtyisi, mikä johtaisi epäjohdonmukaisuuteen ja 
epätietoisuuteen. Vastaavista syistä hän ei myöskään ole esitellyt uutta luokkaa ns. 
rinnanistuttaville ajoneuvoille.

Yksinkertainen ja selkeä soveltamisaikataulu
Komission ehdotus johtaa kunnianhimoiseen mutta melko monimutkaiseen päivämäärien ja 
määräaikojen yhdistelmään (vuodesta 2013 vuoteen 2021). Selkeyden, järkiperäisyyden ja 
yksinkertaistamisen vuoksi esittelijä pyrkii avoimempaan aikatauluun, jossa on selkeitä ja 
ratkaisevia vaiheita markkinavalvonnan parantamisen, tiukempien päästötasojen ja pakollisten 
turvavaatimusten osalta. Tämän saavuttamiseksi esittelijä ottaa käyttöön kolmivaiheisen 
lähestymistavan (katso taulukko). Tämä antaa alan teollisuudelle ja kansallisille 
hallintoelimille hieman enemmän aikaa mukautua asianmukaisesti uusiin vaatimuksiin ja 
vastuisiin siten, että samalla ei vaaranneta yleisiä turvallisuus- ja ympäristötavoitteita.

Asetuksen soveltamista koskeva kolmivaiheinen lähestymistapa
Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3

(komission 
vaikutustenarvioinnin jälkeen)

Voimaantulo:
1.1.2014

Soveltamispäivämäärä:
1.1.2017: uudet 
tyyppihyväksynnät
1.1.2018: uudet rekisteröinnit

Soveltamispäivämäärä:
1.1.2020: uudet 
tyyppihyväksynnät
1.1.2021: uudet rekisteröinnit

Sääntely:
- luokittelun tarkistaminen

Sääntely:
- Euro 4 -tason päästö- ja 

Sääntely:
- Euro 5 -tason päästö- ja 

                                               
1 Tämä vastaa myös ilman pilaantumista koskevaa eurooppalaista strategiaa, KOM(2005)0446, ja 
tieliikenneturvallisuutta koskevaa eurooppalaista toimintasuunnitelmaa, KOM(2010)0389.
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- uudenlainen tyyppihyväksyntä
- markkinavalvonta
- automaattisesti toimintaan 

kytkeytyvät ajovalot
- virittämisenesto
- korjaamiseen ja huoltamiseen 

tarvittavat tiedot

kestävyystasot (Euro 5 
luokassa L3e)

- kehittyneet jarrujärjestelmät 
L3e–A

- ajoneuvon sisäinen 
valvontajärjestelmä (OBD I)

kestävyystasot (Euro 6 
luokassa L3e)

- ajoneuvon sisäinen 
valvontajärjestelmä (OBD II)

Ympäristövaatimukset
Koska luokan L ajoneuvojen osuus maantieliikenteessä ajetuista kilometreistä on vain 
3 prosenttia, niiden päästöjen katsotaan olevan suhteettoman korkeat. Esittelijä kannattaa 
tiukempien päästörajojen käyttöönottoa. Hän kehottaa valmistajia pyrkimään vaatimusten 
noudattamisen mahdollisimman pian ja kääntämään sen kilpailueduksi. Useat tällä hetkellä 
saatavilla olevat luokan L ajoneuvot täyttävät jo nyt tiukemmat päästönormit. Tästä syystä 
niin sanotut "valinnaiset" soveltamispäivät olisi poistettava. Esittelijä tukee tältä osin 
ehdotettuja kestävyysvaatimuksia. Lopullisen Euro 5/6 -vaiheen kilometrimäärien korotuksia 
pidetään kuitenkin liian ankarina, ja niitä olisi hieman muutettava.

Ajoneuvon sisäisistä valvontajärjestelmistä (OBD) saadaan helposti moottorin ja ajoneuvon 
käytönohjausta (päästöjä) koskevia tietoja, jotta ajoneuvo voidaan korjata tehokkaasti. Vaikka 
esittelijä periaatteessa hyväksyy ehdotetun porrastetun lähestymistavan OBD-järjestelmien 
pakolliseen käyttöönoton suhteen, hän pitää kuitenkin kyseenalaisena, onko suhteellista vaatia 
OBD:n käyttöä mopoissa.

Turvallisuustoimenpiteet
Luokan L ajoneuvojen kuljettajien riski kuolla tai loukkaantua vakavasti onnettomuudessa on 
huomattavasti suurempi kuin muiden ajoneuvojen tapauksessa. Luokan L ajoneuvojen osuus 
ajokilometreistä 25 jäsenvaltion EU:ssa oli vain 2 prosenttia, mutta osuus liikennekuolemista 
oli 16 prosenttia1. Vaikka esittelijä on täysin tietoinen inhimillisen käyttäytymisen 
merkityksestä turvallisen ajamisen kannalta sekä ajo-olosuhteiden vaikutuksesta, hän aikoo 
päättäväisesti puuttua ajoneuvojen teknisistä ominaisuuksista aiheutuviin 
turvallisuuskysymyksiin. Hän kannattaa siksi edullisten kehittyneiden jarrujärjestelmien 
(CBS-yhdistelmäjarrut tai lukkiutumattomat ABS-jarrut) pakollista käyttöönottoa kaikissa 
uusissa ajoneuvoissa komission ehdotusta vastaavasti, poikkeuksena enduro- ja trial-
moottoripyörät. Esittelijä pyytää teollisuudenalaa tarjoamaan valinnaista ABS-järjestelmää 
kaikissa moottoripyöräluokissa mahdollisimman pian ja kannustamaan asiakkaita valitsemaan 
ABS:llä varustettuja moottoripyöriä. Esittelijä pitää myös tervetulleena automaattisesti 
toimintaan kytkeytyviä ajovaloja (AHO) koskevaa ehdotusta, jolla parannetaan luokan L 
ajoneuvojen näkyvyyttä.

Esittelijä on pannut merkille, että moottoripyöräilijöiden keskuudessa on perinteisesti tapana 
tehdä muutoksia ajoneuvoihin niiden suorituskyvyn parantamiseksi. Tämän estäminen olisi 
haitaksi monelle pätevälle kuljettajalle. Siksi tällaisten muutosten käsitteleminen pitäisi jättää 
jäsenvaltioiden harkintaan. Toisaalta esittelijä kuitenkin toivoo tiukkoja vastatoimia sellaiselle 
virittämiselle, jolla pyritään laittomasti lisäämään ajoneuvon huippunopeutta päästöjen, 
polttoainekulutuksen ja turvallisuuden kustannuksella. 

                                               
1 Euroopan liikenneturvallisuusneuvosto, 2007. 
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Pienten sarjojen ja yksittäisten ajoneuvojen hyväksyntä
Esittelijä suhtautuu myönteisesti siihen, että alalla on paljon erilaisia luokan L ajoneuvoja 
sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä). Siksi hän ehdottaa pienten sarjojen määrien 
mukauttamista kaikkien luokan L ajoneuvojen osalta tämän monimuotoisuuden 
mahdollistamiseksi (liite III). Tuotteen yksilöllisyys on tärkeää monille luokan L ajoneuvojen 
käyttäjille. Siksi esittelijä kannattaa komission yksittäishyväksyntää koskevaa ehdotusta 
(42 artikla).

Korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus
Esittelijä kannattaa vahvasti kaikkia toimenpiteitä, joilla varmistetaan yhtäläiset 
toimintaedellytykset korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saannissa. Hän 
ehdottaa siksi käsitteiden "riippumaton toimija" ja "korjaamo" tarkempaa määrittelyä sen 
varmistamiseksi, että yksittäiset ajoneuvojen käyttäjät ja korjaamot saavat korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavat tiedot kohtuullisin kustannuksin.

IV. Johtopäätös

Esittelijä esittelee nämä ehdotukset valiokunnalle ja odottaa uusia ehdotuksia.


