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26.6.2013 A7-0207/74 

Tarkistus  74 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevat tarkastukset 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

johdanto-osan 4 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Unionissa on hyväksytty useita 

ajoneuvojen turvallisuutta koskevia 

teknisiä normeja ja vaatimuksia. On 

kuitenkin tarpeen varmistaa 

ilmoittamattomien tienvarsitarkastusten 

järjestelmällä, että markkinoille saatetut 

ajoneuvot täyttävät turvallisuusnormit koko 

käyttöikänsä ajan. 

(4) Unionissa on hyväksytty useita 

ajoneuvojen turvallisuutta koskevia 

teknisiä normeja ja vaatimuksia. On 

kuitenkin tarpeen varmistaa 

ilmoittamattomien tienvarsitarkastusten 

järjestelmällä, että markkinoille saatetut 

ajoneuvot täyttävät turvallisuusnormit koko 

käyttöikänsä ajan. Mikään jälkikäteen 

asennettu turvallisuus- ja 

ympäristöominaisuuksiin vaikuttava 

varuste ei saisi vaikuttaa mainittuihin 

ominaisuuksiin kielteisesti sellaisina kuin 

ne olivat hyväksynnän, ensimmäisen 

rekisteröinnin tai käyttöönoton aikana. 

Tätä järjestelyä olisi sovellettava 

ajoneuvojen luokkiin, jotka on määritelty 

kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen 

tyyppihyväksynnästä ja neuvoston 

direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta 

18 päivänä maaliskuuta 2002 annetussa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivissä 2002/24/EY
1
, puitteiden 

luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden 

perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin 

tarkoitettujen järjestelmien, osien ja 

erillisten teknisten yksiköiden 

hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 

annetussa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2007/46/EY
2
 ja 

maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden 

perävaunujen ja vedettävien 
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vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin 

ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, 

osien ja erillisten teknisten yksiköiden 

tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 

74/150/ETY kumoamisesta 26 päivänä 

toukokuuta 2003 annetussa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivissä 

2003/37/EY
3
.  

 ___________________ 

 1 
EYVL L 124, 9.5.2002, s. 1. 

 
2 
EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1. 

 3 
EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1. 

  

Or. en 

 

26.6.2013 A7-0207/75 

Tarkistus  75 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevat tarkastukset 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tätä asetusta sovelletaan 

hyötyajoneuvoihin, joiden rakenteellinen 

nopeus on yli 25 km/h ja jotka kuuluvat 

seuraaviin Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2007/46/EY 

määriteltyihin luokkiin: 

1. Tätä asetusta sovelletaan 

hyötyajoneuvoihin, joiden rakenteellinen 

nopeus on yli 25 km/h ja jotka kuuluvat 

seuraaviin direktiivissä 2007/46/EY ja 

direktiivissä 2003/37/EY määriteltyihin 

luokkiin: 

– matkustajien kuljettamiseen käytettävät 

moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan 

istuimen lisäksi yli kahdeksan istuinta – 

M2- ja M3-luokan ajoneuvo, 

– matkustajien kuljettamiseen käytettävät 

moottoriajoneuvot ja niihin kytketyt 

perävaunut, joissa on kuljettajan istuimen 

lisäksi yli kahdeksan istuinta – M2- ja 

M3-luokan ajoneuvo, 
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– vähintään nelipyöräiset 

moottoriajoneuvot, joita tavallisesti 

käytetään tavaroiden maantiekuljetukseen 

ja joiden suurin sallittu massa on enintään 

3 500 kg – N1-luokan ajoneuvo, 

– moottoriajoneuvot ja niihin kytketyt 

perävaunut, joita käytetään tavaroiden 

kuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa 

on enintään 3 500 kg – N1-luokan 

ajoneuvo, 

– moottoriajoneuvot, joita käytetään 

tavaroiden kuljetukseen ja joiden suurin 

sallittu massa on yli 3 500 kg – N2- ja N3-

luokan ajoneuvo, 

– moottoriajoneuvot ja niihin kytketyt 

perävaunut, joita käytetään tavaroiden 

kuljetukseen ja joiden suurin sallittu massa 

on yli 3 500 kg – N2- ja N3-luokan 

ajoneuvo, 

– perävaunut ja puoliperävaunut, joiden 

suurin sallittu massa on enintään 3 500 

kg – O1- ja O2-luokan ajoneuvo, 

 

– perävaunut ja puoliperävaunut, joiden 

suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – O3- 

ja O4-luokan ajoneuvo, 

 

 – T5-luokkaan kuuluvat pyörillä 

varustetut traktorit, joita käytetään 

pääasiallisesti yleisillä teillä tavaroiden 

kuljetukseen ja joiden suurin 

rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h. 

Or. en 

Perustelu 

In the last decade the motor vehicles of category N1 – motor vehicles used for carriage of 

goods and having a maximum permissible mass not exceeding 3 500kg - have been used more 

frequently for commercial purposes especially in urban areas of the Member States. In 2011 

in the European Union 3,999 people lost their lives in collisions involving motor vehicles of 

category N1. Since 2001, for the EU as a whole, deaths in collisions involving motor vehicles 

of category N1 were reduced in a smaller rate (4,7 %) than motor vehicles of category N2 

and N3 (5,7 %). The Rapporteur therefore supports the reintroduction of the N1 vehicle 

category, as well as any trailer, regardless of size or type, when used with N1 vehicle, into the 

scope of the Regulation. However, this category should not be included into the calculation of 

the annual percentage of the initial roadside technical inspections carried out in the Member 

States. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 
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26.6.2013 A7-0207/76 

Tarkistus  76 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevat tarkastukset 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla 

 

 

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. Teknisten tienvarsitarkastusten 

tehokkuuden parantamiseksi on otettava 

käyttöön unionin tasolla 

tienvarsitarkastusten 

riskiluokitusjärjestelmä, joka perustuu 

hyötyajoneuvoissa määräaikaisten 

katsastusten ja teknisten 

tienvarsitarkastusten yhteydessä 

havaittujen puutteiden lukumäärään ja 

vakavuuteen. Kunkin jäsenvaltion 

toimivaltaisen viranomaisen on 

hallinnoitava riskiluokitusjärjestelmää, 

joka perustuu koko unionissa toisiinsa 

yhteydessä oleviin kansallisiin sähköisiin 

rekistereihin. 

 Katsastustodistuksissa ja 

tienvarsitarkastusraporteissa on 

käytettävä vakiomuotoista Euroopan 

unionin lomaketta kolmen vuoden 

kuluttua moottoriajoneuvojen ja niiden 

perävaunujen määräaikaisista 

katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY 

kumoamisesta annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o ... voimaantulosta. 

2. Kullekin tienvarsitarkastusten 

riskiluokitusjärjestelmässä yksilöidylle 

yritykselle on vahvistettava riskiprofiili 

liitteessä I olevia arviointiperusteita 

2. Kullekin tienvarsitarkastusten 

riskiluokitusjärjestelmässä yksilöidylle 

yritykselle on 1 kohdassa tarkoitetun 

päivämäärän jälkeen vahvistettava 



 

AM\941589FI.doc  PE509.954v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

käyttäen. riskiprofiili seuraavia liitteessä I olevia 

arviointiperusteita käyttäen: 

 – puutteiden lukumäärä 

 – puutteiden vakavuus 

 – tarkastusten tai testien määrä 

 – aikakerroin. 

Yrityksille vahvistetaan jokin seuraavista 

riskiprofiileista: 

Yrityksille vahvistetaan jokin seuraavista 

riskiprofiileista: 

– suuri riski – suuri riski 

– keskisuuri riski – keskisuuri riski 

– alhainen riski. – alhainen riski. 

 Asianomaisen yrityksen riskiluokituksen 

määrittämistä varten on otettava 

huomioon vapaaehtoisiin ja säännöllisiin 

ajoneuvon turvallisuustarkastuksiin 

perustuvat tiedot siitä, miten yritykset ovat 

noudattaneet liikennekelpoisuutta 

koskevia vaatimuksia, jotta yritykset 

voivat parantaa riskiprofiiliaan seuraavia 

tarkastustiheyksiä soveltaen: 

 – N2- luokan ajoneuvot, joiden suurin 

sallittu massa on yli 7 500 kg: aluksi 

42 kuukauden kuluttua ensimmäisestä 

rekisteröinnistä ja sen jälkeen aina 

kuuden kuukauden kuluttua viimeisestä 

katsastuksesta; 

 – N3-luokan ajoneuvot: aluksi 

30 kuukauden kuluttua ensimmäisestä 

rekisteröinnistä ja sen jälkeen aina 

kuuden kuukauden kuluttua viimeisestä 

katsastuksesta; 

 – O4-luokan ajoneuvot: aluksi 

30 kuukauden kuluttua ensimmäisestä 

rekisteröinnistä ja sen jälkeen aina 

kuuden kuukauden kuluttua viimeisestä 

katsastuksesta. 

3. Tienvarsitarkastusten 

riskiluokitusjärjestelmän täytäntöön 

panemiseksi jäsenvaltiot voivat käyttää 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2006/22/EY 9 artiklan mukaista 

riskinluokitusjärjestelmää. 

3. Tienvarsitarkastusten 

riskiluokitusjärjestelmän täytäntöön 

panemiseksi jäsenvaltioiden on käytettävä 

asetuksen (EY) N:o 1071/2009 mukaista 

riskinluokitusjärjestelmää. 
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 Riskiluokitusjärjestelmässä on esitettävä 

2 artiklassa tarkoitettujen ajoneuvojen 

liikennekelpoisuutta koskevat tiedot 

neljän vuoden ajan tämän asetuksen 

voimaantulosta. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0207/77 

Tarkistus  77 

Saïd El Khadraoui, Olga Sehnalová 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A7-0207/2013 

Olga Sehnalová 

Hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevat tarkastukset 

COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

10 artikla –2 kohta – 5 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos katsastustodistuksesta tai 

tienvarsitarkastusraportista käy ilmi, että 

jokin liitteessä II lueteltu kohde on 

tarkastettu edellisen kuukauden aikana, 

tarkastaja ei tarkasta tätä kohdetta, jollei se 

ole perusteltua ilmeisen puutteen vuoksi. 

Jos viimeisimmän katsastuksen tai 

vapaaehtoisen ja säännöllisen 

turvallisuustarkastuksen mukaisesta 

katsastustodistuksesta tai 

tienvarsitarkastusraportista käy ilmi, että 

jokin liitteessä II lueteltu kohde on jo 

tarkastettu edeltävien kolmen kuukauden 

aikana, tarkastaja ei tarkasta tätä kohdetta, 

jollei tarkastuksen tekeminen ole 

perusteltua ilmeisen puutteen vuoksi. 

Or. en 

 
 


