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LYHYET PERUSTELUT

Sisämarkkinoista tulee vuosi vuodelta yhä yhdentyneemmät: tavaroiden liikkuvuus on 
nykyään odottamattoman runsasta kaikkialla Euroopan unionissa. Tämä merkitsee sitä, että on 
noussut esille uusia yhdenmukaistamiseen liittyviä haasteita tieliikenneturvallisuuden alalla. 

Valmistelija tukee komission asetusehdotuksen yleisiä linjauksia. Hän katsoo kuitenkin, että 
tekstiin on tehtävä useita merkittäviä parannuksia, jotta asetuksesta koituisi riittävästi 
lisäarvoa. 

Ensinnäkin ehdotettu riskiluokitusjärjestelmä olisi otettava käyttöön koko unionin tasolla. 
Tämä on turvallisin tapa selvittää jonkin yrityksen todellinen riskiluokitus. Ajoneuvot 
liikkuvat yhä enemmän rajojen yli ja sen vuoksi on välttämätöntä tietää, mitä yrityksiä 
pidetään riskialttiina muissa jäsenvaltioissa. Tämä olisi mahdotonta kansallisten 
riskiluokitusjärjestelmien puitteissa.

Toiseksi valmistelija toteaa, että viimeisimpiä katsastuksia koskevien tietojen on oltava 
tarkastajien saatavilla ja että niitä voitaisiin käyttää perustana kunkin yrityksen 
riskiluokituksen määrittelemiselle. Euroopan unionin ei pitäisi aiheuttaa ylimääräistä 
hallinnollista taakkaa, vaan sen olisi sen sijaan luotava laaja-alainen järjestelmä Euroopan 
teillä liikkuvien mahdollisesti vaarallisten ajoneuvojen havaitsemiseksi.

Lopuksi tienvarsitarkastusprosessin on oltava tarkempi ja tekstin on oltava yksiselitteinen ja 
selkeä. Esimerkiksi jos alustavassa tienvarsitarkastuksessa on havaittu puutteita, silloin on 
tehtävä yksityiskohtainen tarkastus. Komission ehdottamasta tekstistä ei käy ilmi, mihin 
toimenpiteisiin puutteiden havaitsemisen pitäisi johtaa. Sama pätee ajoneuvojen korjauksiin. 
Ammattilaisten on suoritettava korjaukset, eivätkä niitä saa tehdä kuljettaja tai tarkastaja 
tienvarressa. Jos vaarallisia puutteita on havaittu, ne on tästä syystä korjattava lähimmällä 
korjaamolla.

Valmistelijan mielestä on liian aikaista, jos tätä asetusta aletaan soveltaa 12 kuukauden 
kuluttua. Hän ehdottaa 60 kuukauden määräaikaa kaikkien tarvittavien laitteiden 
hankkimiseksi ja henkilökunnan kouluttamiseksi. 

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 
matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tienvarsitarkastukset olisi pantava (6) Tienvarsitarkastukset olisi pantava 
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täytäntöön riskiluokitusjärjestelmällä. 
Jäsenvaltiot voivat käyttää tieliikenteen 
sosiaalilainsäädännöstä annettujen 
neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja 
(ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa 
koskevista vähimmäisedellytyksistä ja 
neuvoston direktiivin 88/599/ETY 
kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/22/EY 9 
artiklan mukaista riskiluokitusjärjestelmää.

täytäntöön unionin laajuisella 
riskiluokitusjärjestelmällä. Jäsenvaltiot 
voivat käyttää tieliikenteen 
sosiaalilainsäädännöstä annettujen 
neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja 
(ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa 
koskevista vähimmäisedellytyksistä ja 
neuvoston direktiivin 88/599/ETY 
kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/22/EY 9 
artiklan mukaista riskiluokitusjärjestelmää.

Or. en

Perustelu

Vain Euroopan laajuisella riskiluokitusjärjestelmällä on lisäarvoa. Tavaroiden lisääntyneen 
liikkuvuuden aikakautena ajoneuvot liikkuvat entistä useammin rajojen yli, ja siksi vain yhden 
jäsenvaltion kattavalla riskiluokitusjärjestelmällä olisi vähäinen vaikutus 
liikenneturvallisuuteen.

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Liikkuvien tarkastusyksikköjen käyttö 
vähentää liikenteenharjoittajille aiheutuvia 
viivästyksiä ja kustannuksia, sillä 
yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan 
tehdä suoraan tien varrella. 
Yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan 
tietyissä olosuhteissa tehdä myös 
katsastusasemalla.

(13) Liikkuvien tarkastusyksikköjen käyttö 
vähentää liikenteenharjoittajille aiheutuvia 
viivästyksiä ja kustannuksia, sillä 
yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan 
tehdä suoraan tien varrella. 
Yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan 
tehdä myös katsastusasemalla, jos se on 
lähistöllä.

Or. en

Perustelu

Yksityiskohtaisempi tarkastus on suoritettava, jos käytettävissä on liikuteltava 
tarkastusyksikkö tai jos lähistöllä on katsastusasema.
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Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Unionissa ei voida saavuttaa 
yhdenmukaisempaa teknisten 
tienvarsitarkastusten järjestelmää ilman 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja 
parhaiden käytänteiden vaihtoa. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
tiiviimmin myös operatiivisten toimintojen 
aikana. Yhteistyöhön olisi kuuluttava myös 
yhteisten tienvarsitarkastusten 
järjestäminen määräajoin.

(15) Unionissa ei voida saavuttaa 
yhdenmukaisempaa teknisten 
tienvarsitarkastusten järjestelmää ilman 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja 
parhaiden käytänteiden vaihtoa. Sen vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä 
tiiviimmin myös operatiivisten toimintojen 
aikana. Yhteistyöhön olisi kuuluttava myös 
yhteisten tienvarsitarkastusten 
järjestäminen määräajoin sekä 
tienvarsitarkastusten ja katsastusten 
tuloksia koskevien tietojen jakaminen.

Or. en

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tekniset tienvarsitarkastukset on 
suoritettava ilman kuljettajan 
kansallisuuteen tai hyötyajoneuvon 
rekisteröinti- tai käyttöönottomaahan 
perustuvaa syrjintää.

Or. en

Perustelu

Kokemus on osoittanut, että kuljettajia syrjitään, jos heidän ajoneuvoissaan on jonkin tietyn 
maan rekisterikilvet. Tästä on tehtävä loppu.

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta



PE506.082v01-00 6/10 PA\928145FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

 Kunkin jäsenvaltion on tehtävä joka 
kalenterivuonna tienvarsitarkastus 
vähintään viidelle prosentille kaikista 
alueellaan rekisteröidyistä 3 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetuista ajoneuvoista.

Kunkin jäsenvaltion on tehtävä joka 
kalenterivuonna kussakin jäsenvaltiossa 
tienvarsitarkastusten piiriin kuuluvien 
ajoneuvojen alustava tienvarsitarkastus 
vähintään viidelle prosentille kaikista 
alueellaan rekisteröidyistä 
tienvarsitarkastusten piiriin kuuluvista
ajoneuvoista.

Or. en

Perustelu

Tienvarsitarkastusten olisi koskettava vain tienvarsitarkastusten piiriin kuuluvia 
ajoneuvoluokkia. Viittaus kaikkiin ajoneuvoihin aiheuttaisi suhteettoman hallinnollisen 
taakan.

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansallisella tasolla on otettava 
käyttöön tienvarsitarkastusten 
riskiluokitusjärjestelmä, joka perustuu 
yksittäisten yritysten käyttämissä 
ajoneuvoissa havaittujen puutteiden 
lukumäärään ja vakavuuteen. Jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
hallinnoitava riskiluokitusjärjestelmää.

1. Unionin tasolla on otettava käyttöön 
tienvarsitarkastusten 
riskiluokitusjärjestelmä, joka perustuu 
yksittäisten yritysten käyttämissä 
ajoneuvoissa havaittujen puutteiden 
lukumäärään ja vakavuuteen. Jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen on 
hallinnoitava kyseisen jäsenvaltion 
riskiluokitusjärjestelmää. Tarkastuksia 
koskevia tilastotietoja olisi kerättävä 
unionin tasolla, ja kunkin yrityksen 
luokitus olisi määriteltävä 
tienvarsitarkastusten ja katsastusten 
tuloksia koskevien, unionin laajuisten 
yhdistettyjen tilastotietojen perusteella.

Or. en

Perustelu

Vain Euroopan laajuisella riskiluokitusjärjestelmällä on riittävästi lisäarvoa. Ei ole järkevää 
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perustaa uutta riskiluokitusjärjestelmää vain uuden hallintokapasiteetin luomiseksi.

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon 
kuljettajien on säilytettävä ajoneuvossa 
viimeisintä katsastusta vastaava 
katsastustodistus ja viimeisin 
tienvarsitarkastusraportti, jos ne on 
annettu.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Näiden tietojen on oltava saatavilla sähköisessä muodossa jäsenvaltioissa tehtäviä 
tarkastuksia varten. Olisi turhaa pitää mukana ylimääräisiä asiakirjoja vain suuremman 
hallinnollisen taakan luomiseksi.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yksittäisten yritysten on varmistettava, 
että niiden käyttämät ajoneuvot ovat 
jatkuvasti liikennekelpoisia.

3. Yksittäisten yritysten ja ajoneuvon 
kuljettajan on varmistettava, että niiden 
käyttämät ajoneuvot ovat jatkuvasti 
liikennekelpoisia.

Or. en

Perustelu

Myös ajoneuvon kuljettajan olisi oltava vastuussa ajoneuvon teknisestä kunnosta.

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) tarkastettava mahdollinen 
katsastustodistus ja 
tienvarsitarkastusraportti, jotka säilytetään 
ajoneuvossa 7 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

a) tarkastettava katsastustodistus ja 
tienvarsitarkastusraportti;

Or. en

Perustelu

Katsastustodistuksen ja aikaisempien tienvarsitarkastusraporttien olisi oltava saatavilla 
sähköisessä muodossa, jottei yrityksille aiheuteta ylimääräistä hallinnollista taakkaa ja jotta 
voidaan edistää tienvarsitarkastusten sujuvuutta.

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alustavan tarkastuksen tulosten 
perusteella tarkastaja voi päättää, että
ajoneuvolle tai sen perävaunulle on tehtävä 
yksityiskohtaisempi tienvarsitarkastus.

Jos alustavassa tarkastuksessa on 
havaittu puutteita, ajoneuvolle tai sen 
perävaunulle on tehtävä 
yksityiskohtaisempi tienvarsitarkastus. 

Or. en

Perustelu

Siitä ei pitäisi vallita minkäänlaista epäselvyyttä, onko yksityiskohtainen tarkastus tehtävä, 
jos alustavassa tarkastuksessa on havaittu puutteita.

Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jos ajoneuvossa on vaarallisia puutteita, 
tarkastaja ei saa antaa lupaa käyttää sitä 
ennen kuin puutteet on korjattu 
tarkastuspaikalla. Tarkastaja voi antaa 
luvan käyttää ajoneuvoa sen ajamiseksi 

Jos ajoneuvossa on vaarallisia puutteita,
tarkastaja ei saa antaa lupaa käyttää sitä 
ennen kuin puutteet on korjattu jollakin 
lähimmistä korjaamoista, edellyttäen että 
vaaralliset puutteet on korjattu siten, että 
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lähimpään korjaamoon, jossa kyseiset 
puutteet voidaan korjata, edellyttäen että 
vaaralliset puutteet on korjattu siten, että 
ajoneuvolla pystytään ajamaan korjaamolle 
saakka ja että ajoneuvon kuljettajalle ja 
matkustajille sekä muille tienkäyttäjille ei 
aiheudu välitöntä vaaraa.

ajoneuvolla pystytään ajamaan korjaamolle 
saakka ja että ajoneuvon kuljettajalle ja 
matkustajille sekä muille tienkäyttäjille ei 
aiheudu välitöntä vaaraa.

Or. en

Perustelu

Tienvarressa tehtävillä korjauksilla ei saa aiheuttaa lisäriskejä. Kaikki puutteet on korjattava 
lähimmässä paikassa, jossa sen voivat tehdä ammattilaiset.

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jos ajoneuvossa on vaarallisia puutteita, 
tarkastaja voi antaa luvan tuoda se 
suoraan lähimpään paikkaan, jossa se 
voidaan korjata tai takavarikoida.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Sitä sovelletaan [12 kuukauden kuluttua 
sen voimaantulosta].

Sitä sovelletaan [60 kuukauden kuluttua 
sen voimaantulosta].

Or. en

Perustelu

On suotava riittävästi aikaa tarvittavien laitteiden hankkimiseen ja tietojenvaihtojärjestelmän 
perustamiseen Euroopan tasolla.
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