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Euroopan parlamentin kantaan

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi
moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen 

osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen 
saatavuudesta

P6_TA-PROV(2008)0604

(KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))
_____________________________________________________________________

Oikaistaan työjärjestyksen 204 a artiklan mukaisesti edellä mainittu kanta seuraavasti:

I. Valvonnan käsittävä sääntelymenettely:

Lisätään artikla seuraavasti:

"13 artikla

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

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset."

II. Viittaukset valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn:

1. Korvataan 3 artiklan 7 kohta seuraavasti:

"(7) 'ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä' tai 'OBD-järjestelmällä' tarkoitetaan 
ajoneuvossa tai moottorissa sijaitsevaa järjestelmää, jonka on kyettävä havaitsemaan
toimintahäiriöt ja tarvittaessa ilmoittamaan niiden esiintymisestä hälytysjärjestelmän 
avulla, ilmoittamaan toimintahäiriöiden todennäköiset sijainnit tietokoneen muistiin 
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tallennettujen tietojen avulla ja toimittamaan tiedot ajoneuvon ulkopuolelle. Komissio 
voi mukauttaa tätä määritelmää OBD-järjestelmien teknisen kehityksen huomioon 
ottamiseksi. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen;"

2. Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Komissio vahvistaa tämän artiklan 1 ja 2 kohdan täytäntöön panemiseksi tarvittavia 
erityisiä menettelyjä ja vaatimuksia. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

3. Oikaistaan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

– poistetaan seuraavat sanat:

"direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen"

– lisätään alakohta seuraavasti:

"Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen."

4. Oikaistaan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

– poistetaan 1 ja 2 alakohdasta seuraavat sanat:

"direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen"

– lisätään alakohta seuraavasti:

"Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään direktiivin 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen."

5. Oikaistaan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti:

– poistetaan 1 ja 2 alakohdasta seuraavat sanat:

"direktiivin 2007/46/EY 39 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen"

– lisätään alakohta seuraavasti:

"Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen."
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6. Korvataan 12 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Komissio vahvistaa korrelaatiokertoimet direktiivissä 2005/55/EY kuvattujen 
eurooppalaisen muuttuvatilaisen testisyklin (ETC) ja vakiotilaisen testisyklin (ESC) 
sekä maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun muuttuvatilaisen testisyklin (WHTC) ja 
maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun vakiotilaisen testisyklin (WHSC) välillä ja 
mukauttaa raja-arvoja tässä tarkoituksessa. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

7. Korvataan 12 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Komissio seuraa 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä, testejä ja vaatimuksia 
sekä päästöjen mittauksessa käytettäviä testisyklejä.

Jos tämän johdosta havaitaan, että menettelyt, testit ja vaatimukset eivät enää ole 
asianmukaisia tai eivät enää vastaa todellisia päästöjä, niitä mukautetaan vastaamaan 
tieliikenteessä ajamisesta todellisuudessa syntyviä päästöjä. Nämä toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä 
sitä, hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen."


	corrigendum_cod_2007_0295_fi.doc

