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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)
N:o 167/2013,
annettu 5 päivänä helmikuuta 2013,
maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja
markkinavalvonnasta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
I LUKU
KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla
Kohde
1.
Tässä asetuksessa vahvistetaan hallinnolliset ja tekniset vaatimuk
set kaikkien 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen uusien ajoneuvojen,
järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihy
väksyntää varten.
Tätä asetusta ei sovelleta yksittäisten ajoneuvojen hyväksyntään. Tällai
sia yksittäisiä hyväksyntöjä myöntävien jäsenvaltioiden on kuitenkin
hyväksyttävä ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten tek
nisten yksiköiden tyyppihyväksynnät, jotka on myönnetty asiaankuu
luvien kansallisten säännösten sijasta tämän asetuksen nojalla.
2.
Tässä asetuksessa vahvistetaan vaatimukset tämän asetuksen mu
kaisesti hyväksyttävien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja
erillisten teknisten yksiköiden markkinavalvontaa varten. Tässä asetuk
sessa vahvistetaan myös vaatimukset tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettu
jen osien ja varusteiden markkinavalvontaa varten.
3.
Tällä asetuksella ei rajoiteta liikenneturvallisuutta koskevan lain
säädännön soveltamista.

2 artikla
Soveltamisala
1.
Tätä asetusta sovelletaan yhdessä tai useammassa vaiheessa suun
niteltuihin ja valmistettuihin, 4 artiklan mukaisiin maa- ja metsätalou
dessa käytettäviin ajoneuvoihin ja tällaisia ajoneuvoja varten suunnitel
tuihin ja valmistettuihin järjestelmiin, komponentteihin ja erillisiin tek
nisiin yksiköihin sekä osiin ja varusteisiin.
Tätä asetusta sovelletaan erityisesti seuraaviin ajoneuvoihin:
a) traktorit (T- ja C-luokat);
b) perävaunut (R-luokka); ja
c) vedettävät vaihdettavissa olevat laitteet (S-luokka).
▼M5
2.
Tätä asetusta ei sovelleta vaihdettavissa oleviin laitteisiin, jotka
ovat täysin irti maasta tiekuljetuksen aikana tai jotka eivät voi kiertyä
pystyakselinsa ympäri tiekuljetuksen aikana.
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3.
Seuraavien ajoneuvojen osalta valmistaja voi valintansa mukaan
hakea joko tähän asetukseen perustuvaa hyväksyntää tai noudattaa
asiaankuuluvia kansallisia vaatimuksia:
a) perävaunut (R-luokka) ja vedettävät vaihdettavissa olevat laitteet (Sluokka);
b) telaketjuilla varustetut traktorit (C-luokka);
c) erityiskäyttöön tarkoitetut pyörillä varustetut traktorit (T4.1- ja T4.2luokka).
3 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa ja liitteessä I luetteloiduissa säädöksissä, jollei niissä
toisin säädetä, sovelletaan seuraavia määritelmiä:
1) ’tyyppihyväksynnällä’ tarkoitetaan menettelyä, jossa hyväksyntävi
ranomainen varmentaa, että ajoneuvon, järjestelmän, komponentin
tai erillisen teknisen yksikön tyyppi täyttää sitä koskevat hallinnol
liset säännökset ja tekniset vaatimukset;
2) ’kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnällä’ tarkoitetaan tyyppihy
väksyntää, jolla hyväksyntäviranomainen varmentaa, että kesken
eräinen, valmis tai valmistunut ajoneuvotyyppi täyttää sitä koskevat
hallinnolliset säännökset ja tekniset vaatimukset;
3) ’järjestelmän tyyppihyväksynnällä’ tarkoitetaan tyyppihyväksyntää,
jolla hyväksyntäviranomainen varmentaa, että tiettyä tyyppiä ole
vaan ajoneuvoon asennettu järjestelmä täyttää sitä koskevat hallin
nolliset säännökset ja tekniset vaatimukset;
4) ’komponentin tyyppihyväksynnällä’ tarkoitetaan tyyppihyväksyntää,
jolla hyväksyntäviranomainen varmentaa, että komponentti täyttää
ajoneuvosta erillään sitä koskevat hallinnolliset säännökset ja tek
niset vaatimukset;
5) ’erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksynnällä’ tarkoitetaan tyyp
pihyväksyntää, jolla hyväksyntäviranomainen varmentaa, että erilli
nen tekninen yksikkö täyttää sitä koskevat hallinnolliset säännökset
ja tekniset vaatimukset suhteessa yhteen tai useampaan määrättyyn
ajoneuvotyyppiin;
6) ’kansallisella tyyppihyväksynnällä’ tarkoitetaan jäsenvaltion kansal
lisessa lainsäädännössä säädettyä tyyppihyväksyntämenettelyä; täl
lainen hyväksyntä on voimassa ainoastaan kyseisen jäsenvaltion
alueella;
7) ’EU-tyyppihyväksynnällä’ tarkoitetaan menettelyä, jossa hyväksyn
täviranomainen varmentaa, että ajoneuvon, järjestelmän, komponen
tin tai erillisen teknisen yksikön tyyppi täyttää sitä koskevat tämän
asetuksen hallinnolliset säännökset ja tekniset vaatimukset;
8) ’traktorilla’ tarkoitetaan pyörillä tai telaketjuilla varustettua mootto
rikäyttöistä maa- tai metsätaloudessa käytettävää ajoneuvoa, jossa
on vähintään kaksi akselia, jonka suurin rakenteellinen nopeus on
vähintään 6 km/h, jonka toiminta perustuu ensisijassa vetävään voi
maan ja joka on erityisesti tarkoitettu vetämään, työntämään, kul
jettamaan ja käyttämään tiettyjä maa- tai metsätaloudessa käytettä
väksi tarkoitettuja vaihdettavissa olevia laitteita tai vetämään maatai metsätaloudessa käytettäviä perävaunuja tai laitteita; se voi olla
varustettu kuormien kuljettamiseen maa- tai metsätaloustöiden har
joittamisen yhteydessä ja/tai siinä voi olla yksi tai useampi matkus
tajan istuin;
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9) ’perävaunulla’ tarkoitetaan maa- tai metsätaloudessa käytettävää
ajoneuvoa, joka on tarkoitettu pääasiassa traktorilla vedettäväksi
ja kuormien kuljettamiseen tai materiaalien käsittelyyn ja jossa ajo
neuvon suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan ja kuor
mittamattoman omamassan suhde on vähintään 3,0;

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

11) ’ajoneuvolla’ tarkoitetaan mitä tahansa 8, 9 tai 10 alakohdassa an
netun määritelmän mukaista traktoria, perävaunua tai vedettävää
vaihdettavissa olevaa laitetta;

12) ’perusajoneuvolla’ tarkoitetaan ajoneuvoa, jota käytetään moniv
aiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn ensimmäisen vaiheen aikana;

13) ’keskeneräisellä ajoneuvolla’ tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka valmis
tuksessa tarvitaan vielä vähintään yksi lisävaihe tämän asetuksen
soveltuvien teknisten vaatimusten täyttämiseksi;

14) ’valmistuneella ajoneuvolla’ tarkoitetaan monivaiheisen tyyppihy
väksyntämenettelyn tuloksena saatavaa ajoneuvoa, joka täyttää tä
män asetuksen soveltuvat tekniset vaatimukset;

15) ’valmiilla ajoneuvolla’ tarkoitetaan ajoneuvoa, jota ei tarvitse saat
taa valmiiksi, jotta se täyttäisi tämän asetuksen soveltuvat tekniset
vaatimukset;

16) ’sarjan viimeisillä ajoneuvoilla’ tarkoitetaan varastossa olevia ajo
neuvoja, joita ei voida asettaa saataville markkinoilla tai ei voida
enää asettaa saataville markkinoilla, rekisteröidä tai ottaa käyttöön,
koska voimaan on tullut uusia teknisiä vaatimuksia, joiden osalta
niitä ei ole hyväksytty;

17) ’järjestelmällä’ tarkoitetaan yhden tai useamman erityisen toimin
non suorittamiseksi ajoneuvossa yhdistettyjen laitteiden kokoonpa
noa, jonka on täytettävä tämän asetuksen tai tämän asetuksen no
jalla annettavan delegoidun säädöksen tai täytäntöönpanosäädöksen
vaatimukset;

18) ’komponentilla’ tarkoitetaan ajoneuvon osaksi tarkoitettua laitetta,
jonka on täytettävä tämän asetuksen tai tämän asetuksen nojalla
annettavan delegoidun säädöksen tai täytäntöönpanosäädöksen vaa
timukset ja joka voidaan tyyppihyväksyä ajoneuvosta erillään tämän
asetuksen tai tämän asetuksen nojalla annettavien delegoitujen sää
dösten tai täytäntöönpanosäädösten mukaisesti, kun tällaisissa sää
döksissä nimenomaisesti niin säädetään;
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19) ’erillisellä teknisellä yksiköllä’ tarkoitetaan ajoneuvon osaksi tarkoi
tettua laitetta, jonka on täytettävä tämän asetuksen tai tämän ase
tuksen nojalla annettavan delegoidun säädöksen tai täytäntöönpano
säädöksen vaatimukset ja joka voidaan tyyppihyväksyä ajoneuvosta
erillään mutta ainoastaan suhteessa yhteen tai useampaan määrät
tyyn ajoneuvotyyppiin, kun tällaisissa säädöksissä nimenomaisesti
niin säädetään;

20) ’osilla’ tarkoitetaan ajoneuvon kokoonpanoa varten käytettäviä hyö
dykkeitä sekä varaosia;

21) ’varusteilla’ tarkoitetaan kaikkia muita hyödykkeitä kuin osia, joita
voidaan lisätä tai asentaa ajoneuvoon;

22) ’alkuperäisillä osilla tai varusteilla’ tarkoitetaan osia tai varusteita,
jotka valmistetaan ajoneuvon valmistajan kyseisen ajoneuvon ko
koonpanoa varten tuotettaville osille ja varusteille laatimien eritel
mien ja tuotantostandardien mukaisesti; tämä käsittää myös osat ja
varusteet, jotka valmistetaan samalla tuotantolinjalla kuin kyseiset
osat ja varusteet; jos toisin ei osoiteta, oletetaan, että osat tai va
rusteet ovat alkuperäisiä osia ja varusteita, kun valmistaja varmen
taa, että osat tai varusteet täyttävät kyseisen ajoneuvon kokoonpa
nossa käytettävien komponenttien laatuvaatimukset ja ne on valmis
tettu ajoneuvon valmistajan eritelmien ja tuotantostandardien mu
kaisesti;

23) ’varaosilla’ tarkoitetaan hyödykkeitä, jotka asennetaan ajoneuvoon
korvaamaan ajoneuvon alkuperäisiä osia, myös sellaiset hyödykkeet
kuten voiteluaineet, jotka ovat välttämättömiä ajoneuvoa käytettä
essä, lukuun ottamatta polttoainetta;

24) ’toimintaturvallisuudella’ tarkoitetaan, ettei ole kohtuutonta riskiä
siitä, että henkilöille aiheutuu ruumiinvamma tai terveyshaitta
taikka omaisuus vahingoittuu mekaanisten, hydraulisten, pneumaat
tisten, sähköisten tai elektronisten järjestelmien, komponenttien tai
erillisten teknisten yksiköiden virheellisestä toiminnasta johtuvien
vaarojen vuoksi;

25) ’valmistajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä,
joka vastaa hyväksyntäviranomaiselle kaikista tyyppihyväksyntä- tai
lupamenettelyyn liittyvistä seikoista, tuotannon vaatimustenmukai
suudesta sekä valmistettujen ajoneuvojen, järjestelmien, kompo
nenttien ja erillisten teknisten yksiköiden markkinavalvontaan liit
tyvistä seikoista, riippumatta siitä, osallistuuko tämä luonnollinen
henkilö tai oikeushenkilö suoraan hyväksyttävän ajoneuvon, järjes
telmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön kaikkiin suun
nittelu- ja valmistusvaiheisiin;

02013R0167 — FI — 18.04.2019 — 005.001 — 6
▼B
26) ’valmistajan edustajalla’ tarkoitetaan unioniin sijoittautunutta luon
nollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka valmistaja on asian
mukaisesti nimennyt edustamaan valmistajaa hyväksyntäviranomai
seen tai markkinavalvontaviranomaiseen nähden ja toimimaan val
mistajan puolesta tämän asetuksen kattamissa asioissa;

27) ’hyväksyntäviranomaisella’ tarkoitetaan jäsenvaltion viranomaista,
jonka jäsenvaltio on perustanut tai nimennyt ja ilmoittanut komis
siolle ja joka on toimivaltainen kaikissa ajoneuvon, järjestelmän,
komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyypin hyväksyntään
liittyvissä kysymyksissä ja lupamenettelyssä ja joka antaa ja tarvit
taessa peruuttaa tai epää hyväksyntätodistukset, toimii toisten jäsen
valtioiden hyväksyntäviranomaisten yhteyselimenä, nimeää tutki
muslaitokset ja huolehtii siitä, että valmistaja täyttää velvoitteensa
tuotannon vaatimustenmukaisuuden osalta;

28) ’tutkimuslaitoksella’ tarkoitetaan organisaatiota tai elintä, jonka jä
senvaltion hyväksyntäviranomainen on nimennyt testauslaboratori
oksi suorittamaan testejä tai vaatimustenmukaisuuden arviointieli
meksi suorittamaan alkuarvioinnin ja muita testejä tai tarkastuksia
hyväksyntäviranomaisen puolesta; hyväksyntäviranomainen voi itse
huolehtia näistä tehtävistä;

29) ’itsetestauksella’ tarkoitetaan tutkimuslaitokseksi tiettyjen vaatimus
ten noudattamisen arvioimista varten nimetyn valmistajan omissa
tiloissaan suorittamaa testausta, testitulosten kirjaamista ja päätelmät
sisältävän selosteen toimittamista hyväksyntäviranomaiselle;

30) ’virtuaalitestausmenetelmällä’ tarkoitetaan tietokonesimulointeja,
laskelmat mukaan luettuina, jotka osoittavat, täyttääkö ajoneuvo,
järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö 27 artiklan
6 kohdan nojalla annettavan delegoidun säädöksen tekniset vaa
timukset, ilman että tarvitsisi käyttää itse ajoneuvoa, järjestelmää,
komponenttia tai erillistä teknistä yksikköä;

31) ’tyyppihyväksyntätodistuksella’ tarkoitetaan asiakirjaa, jolla hyväk
syntäviranomainen virallisesti varmentaa, että ajoneuvon, järjestel
män, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppi on hyväk
sytty;

32) ’EU-tyyppihyväksyntätodistuksella’ tarkoitetaan todistusta, joka pe
rustuu tämän asetuksen nojalla annettavassa täytäntöönpanosäädök
sessä vahvistettuun malliin taikka tässä asetuksessa tai tämän ase
tuksen nojalla annettavissa delegoiduissa säädöksissä tarkoitetuissa
soveltuvissa E-säännöissä vahvistettuun ilmoituslomakkeeseen;
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33) ’vaatimustenmukaisuustodistuksella’ tarkoitetaan asiakirjaa, jonka
valmistaja toimittaa todistuksena siitä, että valmistettu ajoneuvo
on hyväksytyn ajoneuvotyypin mukainen;

34) ’ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä’ eli ’OBD-järjestelmäl
lä’ tarkoitetaan järjestelmää, joka kykenee ilmoittamaan toiminta
häiriöiden todennäköiset sijainnit tietokoneen muistiin tallennettujen
vikakoodien avulla;

35) ’ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavilla tiedoilla’ tar
koitetaan kaikkia ajoneuvon vianmääritystä, huoltoa, tarkastusta,
määräaikaishuoltoa, korjaamista, uudelleenohjelmointia tai uudel
leenalustusta koskevia tietoja, jotka valmistajat antavat valtuu
tetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille, mukaan luettuina kaikki
muutokset ja lisäykset tällaisiin tietoihin; näihin tietoihin kuuluvat
kaikki tiedot, jotka tarvitaan osien ja varusteiden asentamiseksi ajo
neuvoon;

36) ’riippumattomalla toimijalla’ tarkoitetaan sellaisia muita yrityksiä
kuin valtuutettuja jälleenmyyjiä ja korjaamoja, jotka osallistuvat
suoraan tai välillisesti ajoneuvojen korjaukseen ja huoltoon, erityi
sesti korjaamoja, korjauslaitteiden tai -työkalujen tai varaosien val
mistajia tai jälleenmyyjiä, teknisten tietojen julkaisijoita, autoliittoja,
tiepalvelujen tarjoajia, tarkastus- ja testauspalvelujen tarjoajia sekä
yrityksiä, jotka tarjoavat koulutuspalveluja vaihtoehtoisia poltto
aineita käyttävien ajoneuvojen varusteita asentaville, valmistaville
ja korjaaville yrityksille;

37) ’uudella ajoneuvolla’ tarkoitetaan ajoneuvoa, jota ei ole milloinkaan
aiemmin rekisteröity tai otettu käyttöön;

38) ’rekisteröinnillä’ tarkoitetaan ajoneuvolle myös tieliikennekäyttöä
varten myönnettyä hallinnollista käyttöönottolupaa, jonka yhtey
dessä ajoneuvo on tunnistettu ja sille on annettu sarjanumero eli
rekisterinumero ja joka on voimassa pysyvästi, tilapäisesti tai lyhyt
aikaisesti;

39) ’markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan ajoneuvon, järjestelmän,
komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen asetta
mista ensimmäistä kertaa saataville unionissa;

40) ’käyttöönotolla’ tarkoitetaan ajoneuvon, järjestelmän, komponentin,
erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen käyttötarkoituksensa
mukaista ensimmäistä käyttöä unionissa;

41) ’maahantuojalla’ tarkoitetaan unioniin sijoittautunutta luonnollista
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa markkinoille kolmannesta
maasta tuotavan ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erillisen
teknisen yksikön, osan tai varusteen;
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42) ’jakelijalla’ tarkoitetaan muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnol
lista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai maahantuojaa,
joka asettaa ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erillisen tekni
sen yksikön, osan tai varusteen saataville markkinoilla;
43) ’talouden toimijalla’ tarkoitetaan valmistajaa, valmistajan edustajaa,
maahantuojaa tai jakelijaa;
44) ’markkinavalvonnalla’ tarkoitetaan kansallisten viranomaisten toi
mintaa tai toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että markkinoilla saa
taville asetetut ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tek
niset yksiköt ovat asiaa koskevassa unionin yhdenmukaistamislain
säädännössä asetettujen vaatimusten mukaisia eivätkä vaaranna ter
veyttä, turvallisuutta tai muita yleisten etujen suojeluun liittyviä
seikkoja;
45) ’markkinavalvontaviranomaisella’ tarkoitetaan jäsenvaltion viran
omaista, joka on vastuussa markkinavalvonnan toteuttamisesta ky
seisen valtion alueella;
46) ’kansallisella viranomaisella’ tarkoitetaan jäsenvaltion hyväksyntä
viranomaista tai muuta viranomaista, joka osallistuu ajoneuvojen,
järjestelmien, komponenttien, erillisten teknisten yksiköiden, osien
tai varusteiden markkinavalvontaan, tuontitarkastuksiin tai rekiste
röintiin ja vastaa näistä toiminnoista;
47) ’asettamisella saataville markkinoilla’ tarkoitetaan ajoneuvon, järjes
telmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen
toimittamista markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua tai
käyttöä varten joko maksua vastaan tai maksutta;
48) ’ajoneuvotyypillä’ tarkoitetaan samaan luokkaan kuuluvia ajoneu
voja ja niiden variantteja ja versioita, jotka eivät eroa toisistaan
ainakaan seuraavien olennaisten seikkojen suhteen:
— luokka,
— valmistaja,
— valmistajan antama tyyppinimi,
— olennaiset valmistukseen ja suunnitteluun liittyvät tekijät,
— keskusputkirunko/sivupalkeilla varustettu alusta/nivelöity alusta
(ilmeiset ja perusluonteiset erot),
— T-luokassa: akselit (lukumäärä) tai C-luokassa: akselit/telat (lu
kumäärä),
— useassa vaiheessa valmistettujen ajoneuvojen osalta edellisen
vaiheen ajoneuvon valmistaja ja tyyppi;
49) ’variantilla’ tarkoitetaan saman tyypin ajoneuvoja, jotka eivät eroa
toisistaan ainakaan seuraavilta osin:
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a) Traktorit:
— korin rakenne tai tyyppi,
— valmiiksi saattamisen vaihe,
— moottori (polttomoottori/hybridimoottori/sähkömoottori/hyb
ridisähkömoottori),
— toimintaperiaate,
— sylinterien määrä ja järjestely,
— enintään 30 prosentin tehoero (suurin teho enintään 1,3 ker
taa pienin teho),
— enintään 20 prosentin sylinteritilavuusero (suurin arvo enin
tään 1,2 kertaa pienin arvo),
— vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, yhteenkytkentä),
— ohjattavat akselit (lukumäärä ja sijainti),
— suurimman kuormitetun massan ero enintään 10 prosenttia,
— voimansiirto (tyyppi),
— kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet,
— jarruttavat akselit (lukumäärä);
b) Perävaunut tai vedettävät vaihdettavissa olevat laitteet:
— ohjattavat akselit (lukumäärä, sijainti, yhteenkytkentä),
— suurimman kuormitetun massan ero enintään 10 prosenttia,
— jarruttavat akselit (lukumäärä);
50) ’hybridiajoneuvolla’ tarkoitetaan moottorikäyttöistä ajoneuvoa,
jossa on vähintään kaksi erilaista energiamuunninta ja kaksi erilaista
energianvarastointijärjestelmää (ajoneuvossa) ajoneuvon voimanläh
teinä;
51) ’sähkökäyttöisellä hybridiajoneuvolla’ tarkoitetaan ajoneuvoa, joka
saa energian mekaaniseen käyttövoimaansa molemmista seuraavista
ajoneuvossa olevista varastoidun energian tai tehon lähteistä:
a) käyttöpolttoaine;
b) akku, kondensaattori, vauhtipyörä/generaattori tai muu sähköi
nen energian tai tehon varastointilaite.
Tähän määritelmään sisältyvät myös ajoneuvot, jotka kuluttavat
käyttöpolttoainetta vain sähköisen energian tai tehon varastointilait
teen lataamiseen;
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52) ’puhtaalla sähköajoneuvolla’ tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka käyttö
voimana on järjestelmä, joka koostuu yhdestä tai useammasta säh
köenergian varastointilaitteesta, yhdestä tai useammasta sähkövoi
man käsittelylaitteesta sekä yhdestä tai useammasta sähkökoneesta,
joilla varastoitu sähköenergia muunnetaan ajoneuvon käyttövoi
maksi pyöriin toimitettavana mekaanisena energiana;
53) ’variantin versiolla’ tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka muodostuvat
24 artiklan 10 kohdassa tarkoitetuissa hyväksyntäasiakirjoissa esi
tetystä yhdistelmästä.
Tässä asetuksessa olevia viitteitä tässä asetuksessa säädettyihin vaa
timuksiin, menettelyihin tai järjestelyihin pidetään viitteinä tässä asetuk
sessa ja tämän asetuksen nojalla annettavissa delegoiduissa säädöksissä
ja täytäntöönpanosäädöksissä säädettyihin tällaisiin vaatimuksiin, menet
telyihin tai järjestelyihin.

4 artikla
Ajoneuvoluokat
Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia ajoneuvoluokkia:
1) ”T-luokkaan” kuuluvat kaikki pyörillä varustetut traktorit; kunkin
2–8 alakohdassa kuvatun pyörillä varustettujen traktoreiden luokan
perään merkitään lisäksi suurimman rakenteellisen nopeuden mu
kaan kirjain a tai b:
a) a-kirjain pyörillä varustetuille traktoreille, joiden suurin raken
teellinen nopeus on enintään 40 km/h;
b) b-kirjain pyörillä varustetuille traktoreille, joiden suurin raken
teellinen nopeus on yli 40 km/h.
▼M5
2) ”T1-luokkaan” kuuluvat pyörillä varustetut traktorit, joiden kuljet
tajaa lähinnä olevan akselin pienin raideväli on vähintään
1 150 mm, omamassa ajokuntoisena yli 600 kg ja maavara enintään
1 000 mm; traktoreissa, joissa on kääntyvä ohjauspaikka (kääntyvä
istuin ja ohjauspyörä), kuljettajaa lähinnä oleva akseli varustetaan
läpimitaltaan suurimmilla renkailla;
3) ”T2-luokkaan” kuuluvat pyörillä varustetut traktorit, joiden pienin
raideväli on alle 1 150 mm, omamassa ajokuntoisena yli 600 kg ja
maavara enintään 600 mm; jos traktorin painopisteen korkeusarvo
(määriteltynä ISO-standardin 789–6:1982 mukaisesti ja mitattuna
maanpinnasta) jaettuna kaikkien akseleiden pienimpien raidevälien
keskiarvolla on yli 0,90, suurin rakenteellinen nopeus saa olla enin
tään 30 km/h;
▼B
4) ”T3-luokkaan” kuuluvat pyörillä varustetut traktorit, joiden oma
massa ajokuntoisena on enintään 600 kg;
5) ”T4-luokkaan” kuuluvat pyörillä varustetut erikoiskäyttöön tarkoi
tetut traktorit;
6) ”T4.1-luokkaan” kuuluvat (korkean maavaran) traktorit, jotka on
suunniteltu työskentelemään viljelmillä, joissa viljellään korkeita
kasveja, kuten viiniköynnöstä. Näissä traktoreissa on alusta tai alus
tan osa korotettu niin, että ne voivat kulkea viljelysrivien suuntai
sesti vasemmat pyörät yhden tai useamman viljelyrivin toisella puo
len ja oikeat pyörät toisella puolen. Ne on suunniteltu kuljettamaan
tai käyttämään työvälineitä, jotka voidaan kiinnittää eteen, akselien
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väliin, taakse tai kuormalavalle. Kun traktori on työasennossa, maa
vara mitattuna viljelyriveistä pystysuoraan on yli 1 000 mm. Jos
traktorin painopisteen korkeusarvo mitattuna maanpinnasta, kun
traktoriin on asennettu siinä tavanomaisesti käytettävät renkaat, ja
ettuna kaikkien akseleiden pienimpien raidevälien keskiarvolla on
yli 0,90, suurin rakenteellinen nopeus saa olla enintään 30 km/h;

7) ”T4.2-luokkaan” kuuluvat (erikoisleveät) traktorit, joiden mitat ovat
suuret ja jotka on tarkoitettu ensisijaisesti työskentelyyn suurilla
viljelyksillä;

8) ”T4.3-luokkaan” kuuluvat (matalan maavaran) nelipyörävetoiset
traktorit, joiden vaihdettavissa olevat laitteet on tarkoitettu maatai metsätalouskäyttöön, joissa on itsekantava kori ja yksi tai use
ampi voimanottolaite, joiden teknisesti sallittu massa on enintään 10
tonnia ja teknisesti sallitun massan ja suurimman omamassan väli
nen suhde alle 2,5 ja joiden painopisteen korkeus mitattuna maan
pinnasta, kun traktoriin on asennettu siinä tavanomaisesti käytettä
vät renkaat, on alle 850 mm;

9) ”C-luokkaan” kuuluvat telaketjuilla varustetut traktorit, jotka liikku
vat telaketjujen tai pyörien ja telaketjujen yhdistelmän avulla ja
joiden alaluokat määritellään vastaavasti kuin T-luokan tapauksessa;

10) ”R-luokkaan” kuuluvat perävaunut; kunkin 11–14 alakohdassa ku
vatun perävaunuluokan perään merkitään lisäksi suurimman raken
teellisen nopeuden mukaan kirjain a tai b:

a) a-kirjain perävaunuille, joiden suurin rakenteellinen nopeus on
enintään 40 km/h;

b) b-kirjain perävaunuille, joiden suurin rakenteellinen nopeus on
yli 40 km/h;

11) ”R1-luokkaan” kuuluvat perävaunut, joiden suurimpien teknisesti
sallittujen akselikohtaisten massojen summa on enintään 1 500 kg;

12) ”R2-luokkaan” kuuluvat perävaunut, joiden suurimpien teknisesti
sallittujen akselikohtaisten massojen summa on yli 1 500 kg mutta
enintään 3 500 kg;

13) ”R3-luokkaan” kuuluvat perävaunut, joiden suurimpien teknisesti
sallittujen akselikohtaisten massojen summa on yli 3 500 kg mutta
enintään 21 000 kg;

14) ”R4-luokkaan” kuuluvat perävaunut, joiden suurimpien teknisesti
sallittujen akselikohtaisten massojen summa on yli 21 000 kg;
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15) ”S-luokkaan” kuuluvat vedettävät vaihdettavissa olevat laitteet;
Kunkin vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden luokan perään
merkitään lisäksi suurimman rakenteellisen nopeuden mukaan kir
jain a tai b:
a) a-kirjain vedettäville vaihdettavissa oleville laitteille, joiden suu
rin rakenteellinen nopeus on enintään 40 km/h;
b) b-kirjain vedettäville vaihdettavissa oleville laitteille, joiden suu
rin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h;
16) ”S1-luokkaan” kuuluvat vedettävät vaihdettavissa olevat laitteet,
joiden suurimpien teknisesti sallittujen akselikohtaisten massojen
summa on enintään 3 500 kg;
17) ”S2-luokkaan” kuuluvat vedettävät vaihdettavissa olevat laitteet,
joiden suurimpien teknisesti sallittujen akselikohtaisten massojen
summa on yli 3 500 kg.

II LUKU
YLEISET VELVOITTEET

5 artikla
Jäsenvaltioiden velvoitteet
1.
Jäsenvaltioiden on perustettava tai nimettävä hyväksyntäviran
omaiset, jotka ovat toimivaltaisia hyväksyntää koskevissa kysymyksissä,
ja markkinavalvontaviranomaiset, jotka ovat toimivaltaisia markkinaval
vontaa koskevissa kysymyksissä tämän asetuksen mukaisesti. Jäsenval
tioiden on ilmoitettava komissiolle tällaisten viranomaisten perustami
sesta ja nimeämisestä.
Hyväksyntä- ja markkinavalvontaviranomaisia koskevassa ilmoituksessa
on ilmoitettava viranomaisten nimet, osoitteet, myös sähköpostiosoitteet,
ja vastuualueet. Komissio julkaisee verkkosivustollaan luettelon ja yk
sityiskohtaiset tiedot hyväksyntäviranomaisista.
2.
Jäsenvaltiot saavat sallia ainoastaan sellaisten ajoneuvojen, kom
ponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden markkinoille saattamisen,
rekisteröinnin ja käyttöönoton, jotka täyttävät tämän asetuksen vaa
timukset.
3.
Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää ajoneuvojen, jär
jestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden markki
noille saattamista, rekisteröintiä tai käyttöönottoa perustein, jotka liitty
vät tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin niiden rakennetta ja toi
mintaa koskeviin seikkoihin, jos ne täyttävät tämän asetuksen vaatimuk
set.
4.
Jäsenvaltioiden on järjestettävä ja toteutettava markkinavalvontaa
ja markkinoille tulevien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai
erillisten teknisten yksiköiden tarkastuksia asetuksen (EY) N:o 765/2008
III luvun mukaisesti.

6 artikla
Hyväksyntäviranomaisten velvoitteet
1.
Hyväksyntäviranomaisten on varmistettava, että tyyppihyväksyntää
hakevat valmistajat täyttävät tämän asetuksen mukaiset velvoitteensa.
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2.
Hyväksyntäviranomaiset saavat hyväksyä ainoastaan sellaiset ajo
neuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt, jotka täyt
tävät tämän asetuksen vaatimukset.

7 artikla
Markkinavalvontatoimenpiteet
1.
Markkinavalvontaviranomaisten on suoritettava tyyppihyväksy
tyille ajoneuvoille, järjestelmille, komponenteille ja erillisille teknisille
yksiköille riittävässä laajuudessa asianmukaiset asiakirjojen tarkastukset
ja otettava huomioon riskinarviointia, valituksia ja muita tietoja koske
vat vakiintuneet periaatteet.

Markkinavalvontaviranomaiset voivat vaatia talouden toimijoita asetta
maan saataville asiakirjat ja tiedot, joita ne pitävät tarpeellisina tehtävi
ensä suorittamiseksi.

Kun talouden toimijat esittävät vaatimustenmukaisuustodistuksia, mark
kinavalvontaviranomaisten on otettava asianmukaisesti huomioon tällai
set todistukset.

2.
Muihin kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin osiin ja
varusteisiin sovelletaan kaikilta osin asetuksen (EY) N:o 765/2008 19 ar
tiklan 1 kohtaa.

8 artikla
Valmistajan velvoitteet
1.
Valmistajan on huolehdittava siitä, että kun sen valmistamia ajo
neuvoja, järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä saa
tetaan markkinoille tai otetaan käyttöön, ne on valmistettu ja hyväksytty
tässä asetuksessa ja tämän asetuksen nojalla annettavissa delegoiduissa
säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä vahvistettujen vaatimusten
mukaisesti.

2.
Jos kyseessä on monivaiheinen tyyppihyväksyntä, kukin valmis
taja on vastuussa hyväksynnästä ja tuotannon vaatimustenmukaisuudesta
niiden järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden
osalta, jotka on lisätty siinä ajoneuvon valmistusvaiheessa, josta se on
huolehtinut. Valmistaja, joka muuttaa aiemmissa vaiheissa jo hyväksyt
tyjä komponentteja tai järjestelmiä, on vastuussa muutettujen kompo
nenttien ja järjestelmien hyväksynnästä ja tuotannon vaatimustenmukai
suudesta.

3.
Valmistaja, joka muuttaa keskeneräistä ajoneuvoa siten, että ajo
neuvon ajoneuvoluokka muuttuu ja sen myötä myös hyväksynnän aiem
massa vaiheessa arvioidut lakisääteiset vaatimukset muuttuvat, on vas
tuussa myös muutetun ajoneuvon uuteen ajoneuvoluokkaan sovelletta
vien vaatimusten noudattamisesta.
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4.
Unionin ulkopuolelle sijoittautuneen valmistajan on nimettävä tä
män asetuksen soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen, järjestelmien,
komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden hyväksymistä varten
yksi unioniin sijoittautunut edustaja, joka edustaa valmistajaa hyväksyn
täviranomaiseen nähden.

5.
Unionin ulkopuolelle sijoittautuneen valmistajan on lisäksi nimet
tävä markkinavalvontaa varten yksi unioniin sijoittautunut edustaja, joka
voi olla joko 4 kohdassa tarkoitettu edustaja tai toinen edustaja.

6.
Valmistaja on vastuussa hyväksyntäviranomaiselle kaikista hyväk
syntämenettelyn osatekijöistä sekä tuotannon vaatimustenmukaisuuden
varmistamisesta riippumatta siitä, onko se osallistunut suoraan ajoneu
von, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön kaikkiin
valmistusvaiheisiin.

7.
Tämän asetuksen sekä tämän asetuksen nojalla annettavien dele
goitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten mukaisesti valmistajan
on huolehdittava siitä, että käytössä on menettelyt, joilla varmistetaan,
että hyväksytylle tyypille säädettyjä vaatimuksia noudatetaan sarjatuo
tannossa jatkuvasti. Muutokset ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai
erillisen teknisen yksikön suunnittelussa tai ominaisuuksissa ja muutok
set niissä vaatimuksissa, joiden mukainen ajoneuvon, järjestelmän, kom
ponentin tai erillisen teknisen yksikön vakuutetaan olevan, on otettava
huomioon VI luvun mukaisesti.

8.
Valmistajan on valmistamiinsa ajoneuvoihin, komponentteihin tai
erillisiin teknisiin yksiköihin 34 artiklan mukaisesti kiinnitettävien laki
sääteisten merkintöjen ja tyyppihyväksyntämerkkien lisäksi ilmoitettava
nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä
sellainen osoitteensa unionissa, josta se voidaan tavoittaa, markkinoilla
saataville asetetussa ajoneuvossa, komponentissa tai erillisessä tekni
sessä yksikössä taikka, jos tämä ei ole mahdollista, komponentin tai
erillisen teknisen yksikön pakkauksessa tai sen mukana olevassa asia
kirjassa.

9.
Valmistajan on varmistettava, että sinä aikana, jona ajoneuvo, jär
jestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö on sen vastuulla,
varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen tässä asetuksessa
vahvistettujen vaatimusten mukaisuutta.

9 artikla
Valmistajan velvoitteet sellaisten tuotteiden suhteen, jotka eivät ole
vaatimusten mukaisia tai jotka aiheuttavat vakavan riskin
1.
Jos valmistaja katsoo tai sillä on syytä uskoa, että sen valmistama
ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö, joka
on saatettu markkinoille tai otettu käyttöön, ei ole tämän asetuksen tai
tämän asetuksen nojalla annettavien delegoitujen säädösten ja täytän
töönpanosäädösten vaatimusten mukainen, valmistajan on ryhdyttävä
välittömästi tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin tapauksen mukaan ky
seisen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksi
kön saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkino
ilta tai sen takaisinkutsun järjestämiseksi.
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Valmistajan on välittömästi tiedotettava asiasta hyväksynnän myöntä
neelle hyväksyntäviranomaiselle ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot
etenkin vaatimustenvastaisuudesta ja kaikista toteutetuista korjaavista
toimenpiteistä.

2.
Jos ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö,
osa tai varuste aiheuttaa vakavan riskin, valmistajan on viipymättä tie
dotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden hyväksyntä- ja markkinavalvon
taviranomaisille, joissa ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erillinen tek
ninen yksikkö, osa tai varuste on asetettu saataville markkinoilla tai
otettu käyttöön, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot etenkin vaatimus
tenvastaisuudesta ja kaikista toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

3.
Valmistajan on pidettävä 24 artiklan 10 kohdassa tarkoitetut hy
väksyntäasiakirjat ja ajoneuvon valmistajan on lisäksi pidettävä jäljen
nös 33 artiklassa tarkoitetuista vaatimustenmukaisuustodistuksista hy
väksyntäviranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan ajoneuvon
markkinoille saattamisen jälkeen ja viiden vuoden ajan järjestelmän,
komponentin tai erillisen teknisen yksikön markkinoille saattamisen jäl
keen.

4.
Valmistajan on kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä
toimitettava sille hyväksyntäviranomaisen välityksellä jäljennös EUtyyppihyväksyntätodistuksesta tai 46 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoite
tusta luvasta, joka osoittaa ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai
erillisen teknisen yksikön vaatimustenmukaisuuden, kielellä, jota kansal
linen viranomainen vaivattomasti ymmärtää. Valmistajan on tehtävä
kansallisen viranomaisen kanssa yhteistyötä kaikissa toimissa, jotka to
teutetaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 artiklan mukaisesti markki
noille saatettujen, rekisteröityjen tai käyttöön otettujen ajoneuvojen, jär
jestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden aiheutta
mien riskien poistamiseksi.

10 artikla
Markkinavalvontaan liittyvät valmistajan edustajan velvoitteet
Valmistajan edustajan, joka on nimetty markkinavalvontaa varten, on
suoritettava valmistajalta saamassaan toimeksiannossa määritellyt tehtä
vät. Tässä toimeksiannossa edustaja on valtuutettava ainakin

a) saamaan käyttöönsä 22 artiklassa tarkoitetut valmistusasiakirjat ja
33 artiklassa tarkoitetut vaatimustenmukaisuustodistukset, jotta ne
voidaan asettaa hyväksyntäviranomaisten saataville kymmenen vuo
den ajan ajoneuvon markkinoille saattamisen jälkeen ja viiden vuo
den ajan järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön
markkinoille saattamisen jälkeen;

b) toimittamaan hyväksyntäviranomaisen perustellusta pyynnöstä kysei
selle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen
ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön
tuotannon vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;
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c) tekemään hyväksyntä- tai markkinavalvontaviranomaisten kanssa nii
den pyynnöstä yhteistyötä kaikissa toimissa, jotka toteutetaan valmis
tajan edustajan toimeksiannon piiriin kuuluvien ajoneuvojen, järjes
telmien, komponenttien, erillisten teknisten yksiköiden, osien tai va
rusteiden aiheuttamien vakavien riskien poistamiseksi.

11 artikla
Maahantuojan velvoitteet
1.
Maahantuoja saa saattaa markkinoille ainoastaan vaatimustenmu
kaisia ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksi
köitä, joilla on joko EU-tyyppihyväksyntä tai jotka täyttävät kansallisen
hyväksynnän vaatimukset, taikka osia tai varusteita, joihin sovelletaan
kaikilta osin asetuksessa (EY) N:o 765/2008 säädettyjä vaatimuksia.

2.
Maahantuojan on ennen tyyppihyväksytyn ajoneuvon, järjestel
män, komponentin tai erillisen teknisen yksikön markkinoille saatta
mista tarkistettava, että sen mukana ovat 24 artiklan 10 kohdan mukaiset
hyväksyntäasiakirjat ja että kyseisessä järjestelmässä, komponentissa tai
erillisessä teknisessä yksikössä on vaadittu tyyppihyväksyntämerkki ja
se on 8 artiklan 8 kohdan mukainen. Ajoneuvon osalta maahantuojan on
tarkistettava, että ajoneuvon mukana on vaadittu vaatimustenmukaisuus
todistus.

3.
Jos maahantuoja katsoo tai sillä on syytä uskoa, että ajoneuvo,
järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö, osa tai varuste ei
ole tämän asetuksen vaatimusten mukainen ja erityisesti ettei se vastaa
tyyppihyväksyntäänsä, maahantuoja ei saa saattaa ajoneuvoa, järjestel
mää, komponenttia tai erillistä teknistä yksikköä markkinoille, sallia sen
käyttöönottoa eikä rekisteröidä sitä ennen kuin se on saatettu vaatimus
ten mukaiseksi. Jos maahantuoja lisäksi katsoo tai sillä on syytä uskoa,
että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö, osa
tai varuste aiheuttaa vakavan riskin, maahantuojan on tiedotettava asi
asta valmistajalle ja markkinavalvontaviranomaisille. Jos ajoneuvo, jär
jestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö on tyyppihyväksyt
ty, maahantuojan on tiedotettava asiasta myös kyseisen hyväksynnän
myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle.

4.
Maahantuojan on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä
tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoite, josta se voidaan tavoittaa,
ajoneuvossa, järjestelmässä, komponentissa, erillisessä teknisessä yksi
kössä, osassa tai varusteessa taikka, jos tämä ei ole mahdollista, järjes
telmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen pak
kauksessa tai sen mukana olevassa asiakirjassa.

5.
Maahantuojan on varmistettava, että ajoneuvon, järjestelmän, kom
ponentin tai erillisen teknisen yksikön mukana on 51 artiklan mukaisesti
vaaditut ohjeet ja tiedot asianomaisten jäsenvaltioiden virallisella kielellä
tai virallisilla kielillä.
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6.
Maahantuojan on varmistettava, että sinä aikana, jona ajoneuvo,
järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö on sen vastuulla,
varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen tässä asetuksessa
vahvistettujen vaatimusten mukaisuutta.

7.
Kun maahantuoja pitää sitä ajoneuvon, järjestelmän, komponentin,
erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen aiheuttaman vakavan riskin
vuoksi aiheellisena, sen on kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suo
jelemiseksi tutkittava ajoneuvosta, järjestelmästä, komponentista, erilli
sestä teknisestä yksiköstä, osasta tai varusteesta tehdyt valitukset ja
tarvittaessa pidettävä kirjaa näistä valituksista ja niihin liittyvistä takai
sinkutsumenettelyistä sekä tiedotettava jakelijoille tällaisesta valvonnas
ta.

12 artikla
Maahantuojan velvoitteet sellaisten tuotteiden suhteen, jotka eivät
ole vaatimusten mukaisia tai jotka aiheuttavat vakavan riskin
1.
Jos maahantuoja katsoo tai sillä on syytä uskoa, että sen markki
noille saattama ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen
yksikkö ei ole tämän asetuksen vaatimusten mukainen, maahantuojan on
ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin tapauksen
mukaan kyseisen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen tek
nisen yksikön saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi
markkinoilta tai sen takaisinkutsun järjestämiseksi.

2.
Jos ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö,
osa tai varuste aiheuttaa vakavan riskin, maahantuojan on välittömästi
tiedotettava asiasta valmistajalle sekä niiden jäsenvaltioiden hyväksyntäja markkinavalvontaviranomaisille, joissa se on saattanut sen saataville
markkinoilla. Maahantuojan on myös ilmoitettava niille mahdollisista
toimista, joihin on ryhdytty, ja annettava yksityiskohtaiset tiedot etenkin
vakavasta riskistä ja kaikista valmistajan toteuttamista korjaavista toi
menpiteistä.

▼M5
3.
Maahantuojan on kymmenen vuoden ajan ajoneuvon markkinoille
saattamisen jälkeen ja viiden vuoden ajan järjestelmän, komponentin tai
erillisen teknisen yksikön markkinoille saattamisen jälkeen pidettävä
jäljennös EU-tyyppihyväksyntätodistuksesta hyväksyntä- ja markkina
valvontaviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että 24 artiklan 10
kohdassa tarkoitetut hyväksyntäasiakirjat voidaan asettaa pyynnöstä näi
den viranomaisten saataville.

▼B
4.
Maahantuojan on kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä
toimitettava sille kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen ajoneuvon,
järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön vaatimustenmu
kaisuuden osoittamiseksi, kielellä, jota kansallinen viranomainen vaivat
tomasti ymmärtää. Maahantuojan on tämän viranomaisen pyynnöstä
tehtävä sen kanssa yhteistyötä kaikissa toimissa, jotka toteutetaan maa
hantuojan markkinoille saattaman ajoneuvon, järjestelmän, komponen
tin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen aiheuttamien riskien
poistamiseksi.
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13 artikla
Jakelijan velvoitteet
1.
Jakelijan on noudatettava asiaankuuluvaa huolellisuutta sen var
mistamiseksi, että sen markkinoilla saataville asettama ajoneuvo, järjes
telmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö on tämän asetuksen
vaatimusten mukainen.

2.
Jakelijan on ennen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai eril
lisen teknisen yksikön asettamista saataville markkinoilla, rekisteröintiä
tai käyttöönottoa tarkistettava, että ajoneuvossa, järjestelmässä, kompo
nentissa tai erillisessä teknisessä yksikössä on vaadittu lakisääteinen
merkintä tai tyyppihyväksyntämerkki, että sen mukana ovat vaaditut
asiakirjat sekä ohjeet ja turvallisuustiedot sen jäsenvaltion virallisella
kielellä tai virallisilla kielillä, jossa ajoneuvo, järjestelmä, komponentti
tai erillinen tekninen yksikkö on tarkoitus asettaa saataville markkinoil
la, ja että maahantuoja ja valmistaja ovat noudattaneet 11 artiklan 2 ja 4
kohdassa sekä 34 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

3.
Jakelijan on varmistettava, että sinä aikana, jona ajoneuvo, järjes
telmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö on sen vastuulla, va
rastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen tässä asetuksessa
vahvistettujen vaatimusten mukaisuutta.

14 artikla
Jakelijan velvoitteet sellaisten tuotteiden suhteen, jotka eivät ole
vaatimusten mukaisia tai jotka aiheuttavat vakavan riskin
1.
Jos jakelija katsoo tai sillä on syytä uskoa, että ajoneuvo, järjes
telmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei ole tämän asetuksen
vaatimusten mukainen, jakelija ei saa asettaa ajoneuvoa, järjestelmää,
komponenttia tai erillistä teknistä yksikköä saataville markkinoilla, re
kisteröidä sitä eikä ottaa sitä käyttöön ennen kuin se on saatettu vaa
timusten mukaiseksi.

2.
Jos jakelija katsoo tai sillä on syytä uskoa, että sen markkinoilla
saataville asettama, rekisteröimä tai sen vastuulla käyttöön otettu ajo
neuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei ole
tämän asetuksen vaatimusten mukainen, jakelijan on ilmoitettava asiasta
valmistajalle tai valmistajan edustajalle sen varmistamiseksi, että tarvit
tavat korjaavat toimenpiteet kyseisen ajoneuvon, järjestelmän, kompo
nentin tai erillisen teknisen yksikön saattamiseksi vaatimusten mukai
seksi tai tarvittaessa sen takaisinkutsun järjestämiseksi toteutetaan 9 ar
tiklan 1 kohdan tai 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3.
Jos ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö,
osa tai varuste aiheuttaa vakavan riskin, jakelijan on välittömästi tiedo
tettava asiasta valmistajalle, maahantuojalle ja niiden jäsenvaltioiden
hyväksyntä- ja markkinavalvontaviranomaisille, joissa se on asettanut
sen saataville markkinoilla. Jakelijan on myös tiedotettava niille mah
dollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty, ja ilmoitettava yksityiskoh
taiset tiedot etenkin vakavasta riskistä ja valmistajan toteuttamista kor
jaavista toimenpiteistä.
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4.
Jakelijan on kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä var
mistettava, että valmistaja antaa kansalliselle viranomaiselle 9 artiklan 4
kohdassa tarkoitetut tiedot tai että maahantuoja antaa kansalliselle viran
omaiselle 12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot. Jakelijan on tämän
viranomaisen pyynnöstä tehtävä sen kanssa yhteistyötä kaikissa toimis
sa, jotka toteutetaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 artiklan mukai
sesti jakelijan markkinoilla saataville asettaman ajoneuvon, järjestelmän,
komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen aiheuttamien
riskien poistamiseksi.

15 artikla
Tapaukset,

joissa
valmistajan
velvoitteita
maahantuojaan ja jakelijaan

sovelletaan

Maahantuojaa tai jakelijaa pidetään tätä asetusta sovellettaessa valmis
tajana, ja niitä koskevat samat velvoitteet kuin valmistajaa 8–10 artiklan
mukaisesti silloin, kun ne asettavat saataville markkinoilla tai rekisteröi
vät ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön
tai vastaavat sen käyttöönotosta omalla nimellään tai tavaramerkillään
taikka muuttavat ajoneuvoa, järjestelmää, komponenttia tai erillistä tek
nistä yksikköä tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten
täyttymiseen.

16 artikla
Talouden toimijoita koskevat tiedot
Talouden toimijoiden on pyynnöstä esitettävä hyväksyntä- ja markkina
valvontaviranomaisille viiden vuoden ajan tunnistetiedot seuraavista:

a) kaikki talouden toimijat, jotka ovat toimittaneet niille ajoneuvon,
järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varus
teen;

b) kaikki talouden toimijat, joille ne ovat toimittaneet ajoneuvon, jär
jestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varus
teen.

III LUKU
AINEELLISET VAATIMUKSET

17 artikla
Ajoneuvojen toimintaturvallisuutta koskevat vaatimukset
1.
Valmistajan on varmistettava, että ajoneuvot suunnitellaan, valmis
tetaan ja kootaan niin, että kuljettajan ja matkustajien ja ajoneuvon
ympäristössä olevien muiden henkilöiden loukkaantumisriski on mah
dollisimman pieni.

2.
Valmistajan on varmistettava, että ajoneuvot, järjestelmät, kompo
nentit ja erilliset tekniset yksiköt vastaavat tässä asetuksessa vahvistet
tuja soveltuvia vaatimuksia, jotka liittyvät muiden muassa seuraaviin:
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a) ajoneuvon rakenteellinen kestävyys;
b) ajoneuvon hallintaa helpottavat järjestelmät, erityisesti ohjaus- ja
jarrutusjärjestelmät, mukaan luettuina kehittyneet jarrutusjärjestelmät
ja ajonvakautusjärjestelmät;
c) järjestelmät, jotka tarjoavat kuljettajalle riittävän näkyvyyden ja tie
toa ajoneuvon tilasta ja sen ympäristöstä, kuten tuulilasi ja muut
ikkunat, peilit ja kuljettajan tietojärjestelmät;
d) ajoneuvon valaisinjärjestelmät;
e) ajoneuvon matkustajien turvajärjestelmät, kuten ajoneuvon sisäva
rusteet, pääntuet, turvavyöt ja ajoneuvon ovet;
f) ajoneuvon ulkopuoliset rakenteet ja lisävarusteet;
g) sähkömagneettinen yhteensopivuus;
h) äänimerkinantolaitteet;
i) lämmityslaitteet;
j) luvattoman käytön estävät laitteet;
k) ajoneuvon tunnistusjärjestelmät;
l) massat ja mitat;
m) sähköturvallisuus, myös staattisen sähkön varalta;
n) takasuojarakenteet;
o) sivusuojaus;
p) kuormalavat;
q) hinauslaitteet;
r) renkaat;
s) roiskeenestojärjestelmät;
t) peruutusvaihde;
u) telat;
v) mekaaniset kytkentälaitteet, mukaan luettuna suojaaminen asennus
virheiden varalta.
3.
Sellaisten ajoneuvojen komponentteihin, joiden sähkövaarat kate
taan tämän asetuksen nojalla annettavilla delegoiduilla säädöksillä tai
täytäntöönpanosäädöksillä, ei sovelleta tietyllä jännitealueella toimivia
sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
12 päivänä joulukuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvos
ton direktiiviä 2006/95/EY (1).
(1) EUVL L 374, 27.12.2006, s. 10.
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4.
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan ajo
neuvoihin ja niihin tarkoitettuihin järjestelmiin, komponentteihin ja eril
lisiin teknisiin yksiköihin, mikäli niitä voidaan soveltaa liitteen I mu
kaan.
5.
Korkean toimintaturvallisuuden tason saavuttamiseksi komissiolle
siirretään valta antaa 71 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa
vahvistetaan yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset tämän artiklan 2 koh
dassa lueteltuja tekijöitä varten ja tapauksen mukaan testausmenetelmät
ja raja-arvot. Ensimmäiset tällaisista delegoiduista säädöksistä annetaan
31 päivään joulukuuta 2014 mennessä.
Kyseisillä yksityiskohtaisilla vaatimuksilla lisätään tai ainakin pidetään
yllä 76 artiklan 1 kohdassa ja 77 artiklassa tarkoitetuilla direktiiveillä
säädettyä toimintaturvallisuuden tasoa ja varmistetaan, että
a) ajoneuvot, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, vasta
avat toimintaturvallisuudessa jarrutustehonsa ja tapauksen mukaan
jarrujen lukkiutumisenestojärjestelmiensä osalta moottoriajoneuvoja
ja niiden perävaunuja;
b) renkaista tai teloista kovaan tienpintaan kohdistuva kosketuspaine ei
ole enimmillään yli 0,8 MPa.

18 artikla
Työturvallisuutta koskevat vaatimukset
1.
Valmistajan on varmistettava, että ajoneuvot suunnitellaan, valmis
tetaan ja kootaan niin, että ajoneuvossa tai sen kanssa työskentelevien
loukkaantumisriski on mahdollisimman pieni.
2.
Valmistajan on varmistettava, että ajoneuvot, järjestelmät, kompo
nentit ja erilliset tekniset yksiköt vastaavat tässä asetuksessa vahvistet
tuja soveltuvia vaatimuksia, jotka liittyvät muiden muassa seuraaviin:
a) kaatumisen varalta asennetut suojarakenteet, jäljempänä ’ROPS-ra
kenteet’;
b) putoavilta esineiltä suojaavat rakenteet, jäljempänä ’FOPS-raken
teet’;
c) matkustajien istuimet;
d) kuljettajan melualtistuksen taso;
e) kuljettajan istuin;
f) ohjaustila ja pääsy ohjauspaikalle, myös suojaaminen liukastumisen,
kompastumisen tai putoamisen varalta;
g) voimanottolaitteet;
h) vetävien osien suojaus;
i) turvavöiden kiinnityspisteet;
j) turvavyöt;
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k) kuljettajan suojaaminen ohjaamoon tunkeutuvilta esineiltä, jäljem
pänä ’käyttäjää suojaava rakenne (Operator Protection Structure,
OPS)’;
l) kuljettajan suojeleminen vaarallisilta aineilta;
m) suojaaminen joutumiselta kosketuksiin erittäin kuumien osien tai
materiaalien kanssa;
n) käyttäjän käsikirja;
o) hallintalaitteet, mukaan lukien hallintalaitteiden sekä automaattisten
ja hätäpysäytyslaitteiden turvallisuus ja luotettavuus;
p) suojaaminen mekaanisilta vaaroilta, lukuun ottamatta a, b, g ja k
alakohdassa mainittuja vaaroja, myös suojaaminen karkeilta pinno
ilta sekä teräviltä reunoilta ja kulmilta, nestettä siirtävien putkien
rikkoutumiselta ja ajoneuvon hallitsemattomalta liikkumiselta;
q) käyttö ja huolto, mukaan lukien ajoneuvon turvallinen puhdistami
nen;
r) suojukset ja turvalaitteet;
s) tiedot, varoitukset ja merkinnät;
t) materiaalit ja tuotteet;
u) akut.
3.
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan ajo
neuvoihin ja niihin tarkoitettuihin järjestelmiin, komponentteihin ja eril
lisiin teknisiin yksiköihin, mikäli niitä voidaan soveltaa liitteen I mu
kaan.
4.
Korkean työturvallisuuden tason saavuttamiseksi komissiolle siir
retään valta antaa 71 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa
vahvistetaan yksityiskohtaiset tekniset vaatimukset tämän artiklan 2 koh
dassa lueteltuja tekijöitä varten ja tapauksen mukaan testausmenetelmät
ja raja-arvot. Ensimmäiset tällaisista delegoiduista säädöksistä annetaan
31 päivään joulukuuta 2014 mennessä.
Näillä yksityiskohtaisilla teknisillä vaatimuksilla lisätään tai ainakin pi
detään yllä 76 artiklan 1 kohdassa ja 77 artiklassa tarkoitetuilla direktii
veillä säädettyä työturvallisuuden tasoa ja otetaan huomioon ergonomia
(mukaan lukien suojaaminen ennakoitavissa olevalta väärinkäytöltä, hal
lintalaitteiden käytettävyys, hallintalaitteiden sijoittelu niiden tahattoman
aktivoinnin välttämiseksi, ihmisen ja ajoneuvon välisen rajapinnan mu
kauttaminen kuljettajan ennakoitavissa oleviin ominaisuuksiin, tärinä ja
käyttäjän toimenpiteet), vakaus ja paloturvallisuus.

19 artikla
Ympäristöominaisuuksia koskevat vaatimukset
1.
Valmistajan on varmistettava, että ajoneuvot suunnitellaan, valmis
tetaan ja kootaan niin, että niiden ympäristövaikutukset jäävät mahdol
lisimman pieniksi.
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2.
Valmistajan on varmistettava, että ajoneuvot, järjestelmät, kompo
nentit ja erilliset tekniset yksiköt vastaavat tässä asetuksessa vahvistet
tuja soveltuvia vaatimuksia, jotka liittyvät muiden muassa seuraaviin:

a) päästöt;

b) ulkoinen melutaso.

▼M2
3.
Tällöin on sovellettava liikkuvia työkoneita koskevia Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1628 (1) sekä sen nojalla
annettujen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten säännök
siä moottoriluokista, pakokaasupäästöjen raja-arvoista, testisykleistä,
päästökestojaksoista, pakokaasupäästöjä koskevista vaatimuksista, käy
tössä olevien moottoreiden päästöjen valvonnasta sekä mittausten ja
testien toteuttamisesta, samoin kuin siirtymäsäännöksiä ja säännöksiä,
joiden perusteella sallitaan vaiheen V moottoreiden varhainen EU-tyyp
pihyväksyntä ja saattaminen markkinoille.

Kun on kyse luokkien T2, T4.1 ja C2 traktoreiden markkinoille saatta
misesta, rekisteröimisestä tai käyttöönotosta, on vaiheen IIIB vaatimus
ten mukaisia moottoreita, jotka kuuluvat tehoalueeseen 56–130 kW, pi
dettävä asetuksen (EU) 2016/1628 3 artiklan 32 alakohdassa määritel
tyinä siirtymäajan moottoreina.

▼B
4.
Ulkoista melutasoa koskevat raja-arvot eivät saa ylittää seuraavia
arvoja:

a) 89 dB(A) traktoreilla, joiden omamassa ajokuntoisena on yli
1 500 kg;

b) 85 dB(A) traktoreilla, joiden omamassa ajokuntoisena on enintään
1 500 kg.

Melutaso mitataan 6 kohdassa tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä
vahvistettavilla testausmenetelmillä.

5.
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sovelletaan ajo
neuvoihin ja niihin tarkoitettuihin järjestelmiin, komponentteihin ja eril
lisiin teknisiin yksiköihin, mikäli niitä voidaan soveltaa liitteen I mu
kaisesti.

6.
Ympäristöominaisuuksien korkean tason varmistamiseksi komissi
olle siirretään valta antaa 71 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä,
joissa vahvistetaan ulkoista melutasoa ja päästötasoltaan hyväksyttyjen
moottorien asentamista ajoneuvoon koskevat yksityiskohtaiset tekniset
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1628, annettu 14 päi
vänä syyskuuta 2016, liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden
kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaa
timuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttami
sesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 252,
16.9.2016, s. 53).
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vaatimukset, mukaan lukien testausmenetelmät, sekä niihin liittyviä
joustonvaraa koskevia säännöksiä. Ensimmäiset tällaisista delegoiduista
säädöksistä annetaan 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä.

Kyseisillä erityisillä teknisillä vaatimuksilla lisätään tai ainakin pidetään
yllä 76 artiklan 1 kohdassa ja tapauksen mukaan 77 artiklassa tarkoite
tuilla direktiiveillä säädettyä ympäristöominaisuuksien tasoa.

▼M2
Toisessa alakohdassa vahvistetusta periaatteesta poiketen komissiolle
siirretään valta muuttaa 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä komis
sion delegoitu asetus (EU) 2015/96 (1) siten, että

a) kun on kyse luokkien T2, T4.1 ja C2 traktoreiden EU-tyyppihyväk
synnästä, delegoidun asetuksen (EU) 2015/96 11 artiklan 4 kohdan
mukaisen lykkäyksen kesto on neljä vuotta; ja

b) delegoidun asetuksen (EU) 2015/96 14 artiklassa tarkoitetun jousto
järjestelmän puitteissa tuon asetuksen liitteessä V olevan 1.1.1 koh
dan mukaisesti sallittu joustovara korotetaan 150 prosenttiin luokkien
T2, T4.1 ja C2 traktoreiden osalta.

▼B
IV LUKU
EU-TYYPPIHYVÄKSYNTÄMENETTE LYT

20 artikla
EU-tyyppihyväksynnässä sovellettavat menettelyt
1.
Hakiessaan kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksyntää valmistaja
voi valita jonkin seuraavista menettelyistä:

a) asteittainen tyyppihyväksyntä;

b) yksivaiheinen tyyppihyväksyntä;

c) yhdistetty tyyppihyväksyntä.

Valmistaja voi lisäksi valita monivaiheisen tyyppihyväksynnän.

Järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden tyyppi
hyväksynnässä sovelletaan vain yksivaiheista tyyppihyväksyntämenette
lyä.
(1) Komission delegoitu asetus (EU) 2015/96, annettu 1 päivänä lokakuuta 2014,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentä
misestä maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen ympäristöominai
suuksia ja käyttövoimayksikön tehoa koskevien vaatimusten osalta
(EUVL L 16, 23.1.2015, s. 1).
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2.
Asteittaisessa tyyppihyväksynnässä kerätään asteittain kaikkien
ajoneuvoon kuuluvien järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknis
ten yksiköiden EU-tyyppihyväksyntätodistukset, ja lopullisen vaiheen
tuloksena on kokonaisen ajoneuvon hyväksyntä.

3.
Yksivaiheisessa tyyppihyväksynnässä koko ajoneuvon hyväksyntä
suoritetaan yhdellä kertaa.

4.
Yhdistetty tyyppihyväksyntä on asteittainen tyyppihyväksyntäme
nettely, jossa kokonaisen ajoneuvon hyväksynnän lopullisessa vaiheessa
saadaan yksi tai useampi järjestelmähyväksyntä ilman, että kyseisille
järjestelmille tarvitsee antaa EU-tyyppihyväksyntätodistusta.

5.
Monivaiheisessa tyyppihyväksyntämenettelyssä yksi tai useampi
hyväksyntäviranomainen varmentaa, että keskeneräinen tai valmistunut
ajoneuvotyyppi täyttää valmistusvaiheen mukaan siihen sovellettavat
tämän asetuksen hallinnolliset säännökset ja tekniset vaatimukset.

Monivaiheinen tyyppihyväksyntä on myönnettävä keskeneräisen tai val
mistuneen ajoneuvon tyypille, joka on 22 artiklassa säädettyjen valmis
tusasiakirjojen tietojen mukainen ja täyttää liitteessä I luetteloiduissa
soveltuvissa säädöksissä vahvistetut tekniset vaatimukset ajoneuvon val
mistusvaiheen mukaisesti.

6.
Lopullisen valmistusvaiheen tyyppihyväksyntä voidaan myöntää
vasta, kun hyväksyntäviranomainen on varmentanut, että lopullisessa
vaiheessa tyyppihyväksytty ajoneuvo täyttää kyseisellä hetkellä kaikki
sovellettavat tekniset vaatimukset. Tässä yhteydessä tarkastetaan kaikkia
niitä vaatimuksia koskevat asiakirjat, jotka monivaiheisessa menettelyssä
keskeneräiselle ajoneuvolle myönnetty tyyppihyväksyntä kattaa, vaikka
se olisi myönnetty eri ajoneuvoluokalle (-alaluokalle).

7.
Hyväksyntämenettelyn valinta ei vaikuta niihin sovellettaviin ai
neellisiin vaatimuksiin, jotka hyväksyttävän ajoneuvotyypin on täytet
tävä silloin, kun kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksyntä myönnetään.

8.
Komissiolle siirretään valta antaa 71 artiklan mukaisesti delegoi
tuja säädöksiä, joissa vahvistetaan tyyppihyväksyntämenettelyjen yksi
tyiskohtaiset järjestelyt. Ensimmäiset tällaisista delegoiduista säädöksistä
annetaan 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä.

21 artikla
Tyyppihyväksynnän hakeminen
1.
Valmistajan on jätettävä tyyppihyväksyntähakemus hyväksyntävi
ranomaiselle.
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2.
Kustakin ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen tekni
sen yksikön tyypistä voidaan jättää ainoastaan yksi hakemus, ja se
voidaan jättää ainoastaan yhteen jäsenvaltioon.
3.
Jokaisesta hyväksyttäväksi haettavasta tyypistä on jätettävä erilli
nen hakemus.

22 artikla
Valmistusasiakirjat
1.
Hakijan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle valmistusasia
kirjat.
2.

Valmistusasiakirjoihin on sisällytettävä seuraavat:

a) ilmoituslomake;
b) kaikki tietoaineistot, piirustukset, valokuvat ja muut tiedot;
c) ajoneuvojen osalta ilmoitus 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti valitusta
menettelystä;
d) kaikki muut tiedot, joita hyväksyntäviranomainen pyytää hakemus
menettelyn yhteydessä.
3.
Valmistusasiakirjat voidaan antaa paperilla tai tutkimuslaitoksen ja
hyväksyntäviranomaisen hyväksymässä sähköisessä muodossa.
4.
Komissio vahvistaa ilmoituslomakkeen ja valmistusasiakirjojen
mallit täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hy
väksytään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä nou
dattaen. Ensimmäiset tällaisista täytäntöönpanosäädöksistä annetaan
31 päivään joulukuuta 2014 mennessä.

23 artikla
Tiedot, jotka on toimitettava eri tyyppihyväksyntämenettelyjen
mukaisissa hakemuksissa
1.
Asteittaista tyyppihyväksyntää koskevaan hakemukseen on liitet
tävä 22 artiklan mukaiset valmistusasiakirjat ja kaikki tyyppihyväksyn
tätodistukset, joita vaaditaan kussakin liitteessä I luetteloidussa sovellet
tavassa säädöksessä.
Kun kyseessä on järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksi
kön tyyppihyväksyntä, joka myönnetään liitteessä I luetteloitujen sovel
lettavien säädösten mukaisesti, asiaan liittyvien valmistusasiakirjojen on
oltava hyväksyntäviranomaisen saatavilla, kunnes hyväksyntä myönne
tään tai evätään.
2.
Yksivaiheista tyyppihyväksyntää koskevaan hakemukseen on lii
tettävä 22 artiklassa säädetyt valmistusasiakirjat, joihin sisältyvät tämän
asetuksen nojalla annettavien täytäntöönpanosäädösten mukaiset merki
tykselliset tiedot näiden sovellettavien säädösten osalta.

02013R0167 — FI — 18.04.2019 — 005.001 — 27
▼B
3.
Kun kyseessä on yhdistetty tyyppihyväksyntä, valmistusasiakirjoi
hin on liitettävä tyyppihyväksyntätodistus tai tyyppihyväksyntätodistuk
set, joita vaaditaan kussakin liitteessä I luetteloidussa sovellettavassa
säädöksessä, ja jos tyyppihyväksyntätodistusta ei esitetä, tämän asetuk
sen nojalla annettavien täytäntöönpanosäädösten mukaiset näihin sovel
lettaviin säädöksiin liittyvät tiedot.

4.
Monivaiheista tyyppihyväksyntää varten on toimitettava seuraavat
tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista:

a) ensimmäisessä vaiheessa valmistusasiakirjojen ja EU-tyyppihyväk
syntätodistusten ne osat, jotka vastaavat perusajoneuvon valmistus
vaihetta;

b) toisessa ja seuraavissa vaiheissa valmistusasiakirjojen ja EU-tyyppi
hyväksyntätodistusten ne osat, jotka vastaavat senhetkistä valmistus
vaihetta, sekä jäljennös ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntätodistukses
ta, joka on annettu edellisessä valmistusvaiheessa, samoin kuin täy
delliset tiedot valmistajan ajoneuvoon mahdollisesti tekemistä muu
toksista ja lisäyksistä.

Tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut
tiedot voidaan toimittaa 3 kohdan mukaisesti.

5.
Esittämällä perustellun pyynnön hyväksyntäviranomainen voi vaa
tia valmistajaa toimittamaan kaikki tarvittavat lisätiedot, joita edellyte
tään tarvittavista testeistä päättämiseksi tai testien toteuttamisen helpot
tamiseksi.

V LUKU
EU-TYYPPIHYVÄKSYNTÄMENETTELYJEN TOTEUTTAMINEN

24 artikla
Yleiset säännökset
1.
Hyväksyntäviranomaiset voivat myöntää EU-tyyppihyväksynnän
vasta varmistuttuaan siitä, että 28 artiklassa tarkoitettuja tuotannon vaa
timustenmukaisuutta koskevia järjestelyjä on noudatettu ja että ajoneu
von, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppi
täyttää siihen sovellettavat vaatimukset.

2.

EU-tyyppihyväksynnät myönnetään tämän luvun mukaisesti.

3.
Jos hyväksyntäviranomainen katsoo, että ajoneuvon, järjestelmän,
komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppi täyttää asetetut vaa
timukset mutta aiheuttaa silti vakavan riskin turvallisuudelle tai voi
vahingoittaa vakavasti ympäristöä tai kansanterveyttä taikka aiheuttaa

02013R0167 — FI — 18.04.2019 — 005.001 — 28
▼B
vakavan riskin työturvallisuudelle, se voi evätä EU-tyyppihyväksynnän.
Siinä tapauksessa viranomaisen on välittömästi lähetettävä muiden jä
senvaltioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle yksityiskohtaiset
tiedot, joissa selostetaan päätöksen syyt ja esitetään näyttö, joihin käsi
tys perustuu.

4.
EU-tyyppihyväksyntätodistukset on numeroitava komission täytän
töönpanosäädöksillä vahvistaman yhdenmukaistetun järjestelmän mukai
sesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 69 artiklan 2 koh
dassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Ensimmäiset tällai
sista täytäntöönpanosäädöksistä annetaan 31 päivään joulukuuta 2014
mennessä.

5.
Hyväksyntäviranomaisen on lähetettävä yhteisen suojatun sähköi
sen tiedonvaihtojärjestelmän välityksellä kuukauden kuluessa EU-tyyp
pihyväksyntätodistuksen antamisesta muiden jäsenvaltioiden hyväksyn
täviranomaisille jäljennös jokaisen hyväksymänsä ajoneuvotyypin EUtyyppihyväksyntätodistuksesta liitteineen. Jäljennös voidaan toimittaa
myös suojattuna sähköisenä tiedostona.

6.
Hyväksyntäviranomaisen on viipymättä ilmoitettava muiden jäsen
valtioiden hyväksyntäviranomaisille epäämistään tai peruuttamistaan
ajoneuvon hyväksynnöistä ja päätöksensä syistä.

7.
Hyväksyntäviranomaisen on lähetettävä kolmen kuukauden välein
muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille luettelo edeltävän kau
den aikana myöntämistään, muuttamistaan, epäämistään tai peruuttamis
taan järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden EUtyyppihyväksynnöistä.

8.
EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on
toisen jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisen pyynnöstä lähetettävä tälle
yhteisen suojatun sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän välityksellä kuu
kauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta jäljennös pyydetystä EUtyyppihyväksyntätodistuksesta liitteineen. Jäljennös voidaan toimittaa
myös suojattuna sähköisenä tiedostona.

9.
Jos komissio sitä pyytää, hyväksyntäviranomaisen on toimitettava
5–8 kohdassa tarkoitetut tiedot myös komissiolle.

10.
Hyväksyntäviranomaisen on laadittava hyväksyntäasiakirjat, jotka
sisältävät valmistusasiakirjat ja tutkimuslaitoksen tai hyväksyntäviran
omaisen toimiensa yhteydessä siihen liittämät testausselosteet ja muut
asiakirjat. Hyväksyntäasiakirjoissa on oltava hakemisto, jossa esitetään
niiden sisältö numeroituna tai merkittynä siten, että jokainen sivu on
helposti löydettävissä ja kunkin asiakirjan muoto on helposti tunnistet
tavissa ja että siitä käyvät ilmi EU-tyyppihyväksynnän eri hallinnolliset
vaiheet, varsinkin tarkistusten ja päivitysten päivämäärät. Hyväksyntä
viranomaisen on pidettävä hyväksyntäasiakirjoissa olevat tiedot saa
tavilla kymmenen vuoden ajan kyseisen hyväksynnän voimassaolon
päättymisen jälkeen.
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25 artikla
EU-tyyppihyväksyntätodistusta koskevat erityiset säännökset
1.

EU-tyyppihyväksyntätodistuksessa on oltava liitteinä seuraavat:

a) edellä 24 artiklan 10 kohdassa tarkoitetut hyväksyntäasiakirjat;

▼M5
b) testausselostesivu;

▼B
c) vaatimustenmukaisuustodistukset allekirjoittamaan valtuutettujen
henkilöiden nimet ja nimikirjoitusnäytteet sekä asema yrityksessä;

d) kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnän tapauksessa täytetty
vaatimustenmukaisuustodistus.

2.
EU-tyyppihyväksyntätodistus on annettava komission täytäntöön
panosäädöksillä vahvistaman mallin mukaisena. Nämä täytäntöönpano
säädökset hyväksytään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelume
nettelyä noudattaen. Ensimmäiset tällaisista täytäntöönpanosäädöksistä
annetaan 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä.

3.

Hyväksyntäviranomaisen on kunkin ajoneuvotyypin osalta

a) täytettävä kaikki asiaankuuluvat EU-tyyppihyväksyntätodistuksen
osat, myös siihen liitetty testausselostesivu;

b) koottava hyväksyntäasiakirjojen hakemisto;

c) toimitettava hakijalle täytetty todistus liitteineen viipymättä.

Komissio vahvistaa a alakohdassa tarkoitetun testausselostesivun mallin
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään
69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. En
simmäiset tällaisista täytäntöönpanosäädöksistä annetaan 31 päivään
joulukuuta 2014 mennessä.

4.
Jos kyseessä on EU-tyyppihyväksyntä, jossa 35 artiklan mukaisesti
on asetettu tyyppihyväksynnän voimassaoloa koskevia rajoituksia tai
jossa on päätetty olla soveltamatta tämän asetuksen tai tämän asetuksen
nojalla annettavien delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten
tiettyjä säännöksiä, EU-tyyppihyväksyntätodistuksessa on mainittava ky
seiset rajoitukset tai säännökset, joita ei ole sovellettu.

5.
Kun valmistaja valitsee yhdistetyn tyyppihyväksyntämenettelyn,
hyväksyntäviranomaisen on lisättävä hyväksyntäasiakirjoihin viittaukset
testausselosteisiin, joista säädetään 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa
täytäntöönpanosäädöksissä ja joista ei ole saatavilla EU-tyyppihyväk
syntätodistusta.
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6.
Kun valmistaja valitsee yksivaiheisen tyyppihyväksyntämenette
lyn, hyväksyntäviranomaisen on laadittava sovellettavista vaatimuksista
tai säädöksistä luettelo ja liitettävä kyseinen luettelo EU-tyyppihyväk
syntätodistukseen. Komissio hyväksyy kyseisen luettelon mallin täytän
töönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 69 ar
tiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Ensim
mäiset tällaisista täytäntöönpanosäädöksistä annetaan 31 päivään joulu
kuuta 2014 mennessä.

26 artikla
Järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä koskevat
erityiset säännökset
1.
Järjestelmälle on myönnettävä EU-tyyppihyväksyntä, jos se on
valmistusasiakirjoissa annettujen tietojen mukainen ja täyttää liitteessä
I luetteloiduissa soveltuvissa säädöksissä vahvistetut tekniset vaatimuk
set.

2.
Komponentin tai erillisen teknisen yksikön EU-tyyppihyväksyntä
on myönnettävä komponentille tai erilliselle tekniselle yksikölle, joka on
valmistusasiakirjoissa annettujen tietojen mukainen ja täyttää liitteessä I
luetteloiduissa soveltuvissa säädöksissä vahvistetut tekniset vaatimukset.

3.
Jos komponentit tai erilliset tekniset yksiköt, riippumatta siitä,
onko ne tarkoitettu korjaus-, huolto- vai ylläpitokäyttöön, kuuluvat ajo
neuvon osalta myös järjestelmän tyyppihyväksynnän piiriin, komponen
tilta tai erilliseltä tekniseltä yksiköltä ei vaadita lisähyväksyntää, ellei
liitteessä I luetteloiduissa soveltuvissa säädöksissä sitä edellytetä.

4.
Jos komponentti tai erillinen tekninen yksikkö täyttää tehtävänsä
tai jos sillä on erityinen ominaisuus ainoastaan ajoneuvon muiden osien
yhteydessä, jolloin vaatimustenmukaisuus voidaan tarkastaa ainoastaan
komponentin tai erillisen teknisen yksikön toimiessa yhdessä muiden
ajoneuvon osien kanssa, komponentin tai erillisen teknisen yksikön
EU-tyyppihyväksynnän laajuutta on rajoitettava vastaavasti.

Tällaisissa tapauksissa EU-tyyppihyväksyntätodistuksessa on mainittava
komponentin tai erillisen teknisen yksikön käyttöä koskevat mahdolliset
rajoitukset ja asennusta koskevat erityisedellytykset.

Jos ajoneuvon valmistaja asentaa tällaisen komponentin tai erillisen tek
nisen yksikön, näiden käyttörajoitusten ja asennusedellytysten noudatta
minen on tarkastettava ajoneuvon hyväksynnän yhteydessä.

27 artikla
EU-tyyppihyväksynnässä vaaditut testit
1.
Tässä asetuksessa ja liitteessä I luetteloiduissa säädöksissä asetet
tujen teknisten vaatimusten noudattaminen on osoitettava asianmukaisin,
nimettyjen tutkimuslaitosten suorittamin testein.
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Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa testeissä käytetään liitteessä I
luetteloiduissa soveltuvissa säädöksissä vahvistettuja testausmenetelmiä,
laitteita ja työvälineitä.

Testausselosteen muodon on vastattava yleisiä vaatimuksia, jotka komis
sio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen. Ensimmäiset tällaisista täytäntöönpanosäädöksistä annetaan
31 päivään joulukuuta 2014 mennessä.

2.
Valmistajan on asetettava hyväksyntäviranomaisen saataville sel
lainen määrä ajoneuvoja, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä,
jota vaadittavien testien suorittaminen liitteessä I luetteloitujen soveltu
vien säädösten mukaisesti edellyttää.

3.
Vaaditut testit on suoritettava ajoneuvoilla, komponenteilla ja eril
lisillä teknisillä yksiköillä, jotka edustavat hyväksyttäväksi haettua tyyp
piä.

Valmistaja voi kuitenkin hyväksyntäviranomaisen suostumuksella valita
ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön,
joka ei edusta hyväksyttäväksi haettua tyyppiä mutta jossa yhdistyy
joukko mahdollisimman epäsuotuisia ominaisuuksia vaadittuun suoritus
tasoon nähden. Valintaprosessissa voidaan käyttää päätöksenteon apuna
virtuaalitestausmenetelmiä.

4.
Hyväksyntäviranomaisen suostumuksella voidaan 1 kohdassa tar
koitettujen testausmenetelmien asemesta käyttää valmistajan pyynnöstä
virtuaalitestausmenetelmiä, kun kyse on 6 kohdan nojalla annettavissa
delegoiduissa säädöksissä vahvistetuista vaatimuksista.

5.
Virtuaalitestausmenetelmien on täytettävä 6 kohdan nojalla annet
tavissa delegoiduissa säädöksissä vahvistetut edellytykset.

6.
Sen varmistamiseksi, että virtuaalitestauksen tulokset ovat yhtä
päteviä kuin fyysisen testauksen tulokset, komissiolle siirretään valta
antaa 71 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan
vaatimukset, joihin voidaan soveltaa virtuaalitestausta, ja virtuaalitesta
uksen edellytykset. Näitä delegoituja säädöksiä antaessaan komissio pe
rustaa vaatimukset ja menettelyt soveltuvin osin puitteiden luomisesta
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin
tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hy
väksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY (Puitedirektiivi) (1) liitteeseen XVI.
(1) EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.
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28 artikla
Tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevat järjestelyt
1.
EU-tyyppihyväksynnän myöntävän hyväksyntäviranomaisen on to
teutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla tarkastetaan, tarvittaessa yhteis
työssä muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten kanssa, että tuo
tannossa olevien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten
teknisten yksiköiden yhdenmukaisuus hyväksytyn tyypin kanssa on var
mistettu riittävin järjestelyin.
2.
Kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnän myöntävän hyväksyn
täviranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla tarkaste
taan, että valmistajan antamat vaatimustenmukaisuustodistukset ovat
33 artiklan mukaisia. Tätä varten hyväksyntäviranomaisen on tarkastet
tava, että riittävä määrä otannalla poimittuja vaatimustenmukaisuustodis
tuksia on 33 artiklan mukaisia ja että valmistaja on toteuttanut riittävät
järjestelyt varmistaakseen, että vaatimustenmukaisuustodistusten tiedot
ovat oikeita.
3.
EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on
toteutettava kyseistä hyväksyntää koskevat tarvittavat toimenpiteet, joilla
tarkastetaan, tarvittaessa yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden hyväksyn
täviranomaisten kanssa, että 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut järjestelyt riittä
vät yhä varmistamaan, että tuotannossa olevat ajoneuvot, järjestelmät,
komponentit tai erilliset tekniset yksiköt ovat edelleen hyväksytyn tyy
pin mukaisia ja että vaatimustenmukaisuustodistukset vastaavat edelleen
33 artiklan vaatimuksia.
4.
Voidakseen tarkastaa, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai
erillinen tekninen yksikkö on hyväksytyn tyypin mukainen, EU-tyyppi
hyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen voi tehdä minkä ta
hansa EU-tyyppihyväksynnän edellytyksenä olevista tarkastuksista tai
testeistä näytteille, jotka on otettu valmistajan tiloissa, tuotantolaitos
mukaan luettuna.
5.
Kun EU-tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen
toteaa, että 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja järjestelyjä ei sovelleta, ne
poikkeavat merkittävästi sovituista järjestelyistä ja valvontasuunnitelmis
ta, niiden soveltaminen on lopetettu tai niitä ei enää pidetä riittävinä,
vaikka tuotantoa jatketaan, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet
sen varmistamiseksi, että tuotannon vaatimustenmukaisuusmenettelyä
noudatetaan asianmukaisesti, taikka peruutettava tyyppihyväksyntä.
6.
Siirretään komissiolle valta antaa 71 artiklan mukaisesti delegoi
tuja säädöksiä, joissa vahvistetaan tuotannon vaatimustenmukaisuuteen
sovellettavat yksityiskohtaiset järjestelyt. Ensimmäiset tällaisista delegoi
duista säädöksistä annetaan 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä.

VI LUKU
EU-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN MUUTOKSET

29 artikla
Yleiset säännökset
1.
Valmistajan on viipymättä ilmoitettava EU-tyyppihyväksynnän
myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle kaikista muutoksista hyväksyn
täasiakirjojen tietoihin.
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Tämä hyväksyntäviranomainen päättää, mitä 30 artiklassa vahvistetuista
menettelyistä on noudatettava.

Tarvittaessa hyväksyntäviranomainen voi valmistajaa kuultuaan päättää,
että on myönnettävä uusi EU-tyyppihyväksyntä.

2.
EU-tyyppihyväksynnän muutosta koskeva hakemus on toimitet
tava yksinomaan alkuperäisen EU-tyyppihyväksynnän myöntäneelle hy
väksyntäviranomaiselle.

3.
Jos hyväksyntäviranomainen katsoo muutoksen edellyttävän uusia
tarkastuksia tai uusia testejä, sen on ilmoitettava asiasta valmistajalle.

Jäljempänä 30 artiklassa tarkoitettuja menettelyjä sovelletaan vain siinä
tapauksessa, että hyväksyntäviranomainen päättelee näiden tarkastusten
tai testien perusteella, että EU-tyyppihyväksynnän vaatimukset täyttyvät
edelleen.

30 artikla
EU-tyyppihyväksynnän tarkistaminen ja laajentaminen
1.
Jos hyväksyntäasiakirjojen tiedot ovat muuttuneet mutta uusia tar
kastuksia tai testejä ei tarvita, muutosta nimitetään ”tarkistukseksi”.

Tällaisissa tapauksissa hyväksyntäviranomaisen on tarvittaessa annettava
uudelleen hyväksyntäasiakirjojen tarkistettu sivu ja osoitettava selvästi
jokaisella tarkistetulla sivulla muutoksen luonne ja sivun uudelleen an
tamisen päivämäärä. Hyväksyntäasiakirjojen konsolidoidun, päivitetyn
toisinnon, johon on liitetty yksityiskohtainen kuvaus muutoksista, kat
sotaan myös täyttävän kyseisen vaatimuksen.

2.
Muutosta nimitetään ”laajennukseksi”, jos hyväksyntäasiakirjoihin
kirjatut tiedot ovat muuttuneet ja lisäksi pätee jokin seuraavista tapauk
sista:

a) tarvitaan uusia tarkastuksia tai testejä;

b) jokin EU-tyyppihyväksyntätodistuksen sisältämä tieto, lukuun otta
matta sen liitteitä, on muuttunut;

c) jonkin liitteessä I luetteloidun säädöksen nojalla aletaan soveltaa
uusia vaatimuksia hyväksyttyyn ajoneuvotyyppiin taikka hyväksyt
tyyn järjestelmään, komponenttiin tai erilliseen tekniseen yksikköön.

Laajennuksen tapauksessa hyväksyntäviranomaisen on annettava päivi
tetty EU-tyyppihyväksyntätodistus, jossa on aiemmin myönnettyjen laa
jennusten numeroita järjestyksessä seuraava laajennusnumero. Hyväk
syntätodistuksesta on käytävä selvästi ilmi laajennuksen peruste ja uu
delleenmyöntämispäivä.
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3.
Aina kun annetaan muutettuja sivuja tai konsolidoitu päivitetty
toisinto, hyväksyntätodistuksen liitteenä olevaa hyväksyntäasiakirjojen
hakemistoa on myös muutettava niin, että siitä käy ilmi viimeisimmän
laajennuksen tai tarkistuksen päivämäärä taikka päivitetyn toisinnon vii
meisimmän konsolidoinnin päivämäärä.
4.
Ajoneuvon tyyppihyväksyntään ei vaadita muutosta, jos 2 kohdan
c alakohdassa tarkoitetut uudet vaatimukset ovat teknisesti merkitykset
tömiä kyseisen ajoneuvotyypin kannalta tai koskevat muita ajoneuvo
luokkia kuin sitä, johon kyseinen ajoneuvo kuuluu.

31 artikla
Muutosten antaminen ja niistä ilmoittaminen
1.
Jos kyseessä on laajennus, on päivitettävä kaikki asiaankuuluvat
EU-tyyppihyväksyntätodistuksen osat, sen liitteet ja hyväksyntäasiakir
jojen hakemisto. Päivitetty todistus liitteineen on toimitettava hakijalle
viipymättä.
2.
Jos kyseessä on tarkistus, hyväksyntäviranomaisen on viipymättä
annettava hakijalle tapauksen mukaan tarkistetut asiakirjat tai konsoli
doitu päivitetty toisinto sekä hyväksyntäasiakirjojen tarkistettu hakemis
to.
3.
Hyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava kaikista EU-tyyppihyväk
synnän muutoksista muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille
24 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

VII LUKU
EU-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN VOIMASSAOLO

32 artikla
Voimassaolon päättyminen
1.

EU-tyyppihyväksyntä on voimassa toistaiseksi.

2.
Ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnän voimassaolo lakkaa seuraa
vissa tapauksissa:
a) hyväksyttyyn ajoneuvotyyppiin sovellettavassa säädöksessä säädetyt
uudet vaatimukset tulevat pakollisiksi ajoneuvojen asettamisessa saa
taville markkinoilla, rekisteröinnissä tai käyttöönotossa, eikä tyyppi
hyväksyntää voida päivittää vastaavasti;
b) hyväksytyn ajoneuvon tuotanto lopetetaan vapaaehtoisesti kokonaan;
c) hyväksynnän voimassaolo päättyy 35 artiklan 6 kohdan mukaisen
rajoituksen vuoksi;
d) hyväksyntä on peruutettu 28 artiklan 5 kohdan, 44 artiklan 1 kohdan
tai 47 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
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3.
Jos voimassaolon päättyminen koskee ainoastaan yhtä jonkin tyy
pin varianteista tai ainoastaan yhtä jonkin variantin versioista, kyseisen
ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnän voimassaolo päättyy ainoastaan tä
män variantin tai version osalta.

4.
Kun tietyn ajoneuvotyypin tuotanto lopetetaan pysyvästi, valmis
tajan on ilmoitettava siitä kyseisen ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnän
myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle.

Saatuaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen ajoneu
volle EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on
kuukauden kuluessa ilmoitettava siitä muiden jäsenvaltioiden hyväksyn
täviranomaisille.

5.
Kun ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnän voimassaolo on päätty
mässä, valmistajan on ilmoitettava siitä EU-tyyppihyväksynnän myön
täneelle hyväksyntäviranomaiselle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4
kohdan soveltamista.

EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on vii
pymättä ilmoitettava kaikki asiaan liittyvät tiedot muiden jäsenvaltioiden
hyväksyntäviranomaisille, jotta voidaan tarvittaessa soveltaa 39 artiklaa.

Toisessa alakohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa on erityisesti mainit
tava viimeisen valmistetun ajoneuvon valmistuspäivä ja valmistenumero.

VIII LUKU
VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS JA MERKINNÄT

33 artikla
Vaatimustenmukaisuustodistus
1.
Ajoneuvon tyyppihyväksynnän haltijana valmistajan on toimitet
tava vaatimustenmukaisuustodistus paperikopiona jokaisen sellaisen val
miin, keskeneräisen tai valmistuneen ajoneuvon mukana, joka on val
mistettu hyväksytyn ajoneuvotyypin mukaisesti.

Todistus on toimitettava maksutta ajoneuvon mukana sen ostajalle. Sen
toimittamisen ehdoksi ei saa asettaa nimenomaisen pyynnön esittämistä
tai lisätietojen antamista valmistajalle.

Ajoneuvon valmistajan on kymmenen vuoden ajan ajoneuvon valmis
tuspäivän jälkeen toimitettava ajoneuvon omistajalle tämän pyynnöstä
vaatimustenmukaisuustodistuksen kaksoiskappale, ja sen perimä toimi
tusmaksu ei saa olla suurempi kuin todistuksen antamisesta aiheutuvat
kulut. Todistuksen kaksoiskappaleen etupuolella on oltava selkeästi nä
kyvällä tavalla merkittynä sana ”kaksoiskappale”.
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2.
Valmistajan on käytettävä komission täytäntöönpanosäädöksillä
vahvistamaa vaatimustenmukaisuustodistuksen mallia. Nämä täytäntöön
panosäädökset hyväksytään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkaste
lumenettelyä noudattaen. Vaatimustenmukaisuustodistus on suunnitel
tava niin, että sen väärentäminen ei ole mahdollista. Tätä varten täytän
töönpanosäädöksissä on säädettävä, että todistuksessa käytettävä paperi
on suojattava useilla turvapainoteknisillä tekijöillä. Ensimmäiset tällai
sista täytäntöönpanosäädöksistä annetaan 31 päivään joulukuuta 2014
mennessä.

3.
Vaatimustenmukaisuustodistus on laadittava vähintään yhdellä
unionin virallisista kielistä. Mikä tahansa jäsenvaltio voi pyytää, että
vaatimustenmukaisuustodistus käännetään sen omalle viralliselle kielelle
tai virallisille kielille.

4.
Vaatimustenmukaisuustodistukset allekirjoittamaan valtuutettujen
henkilöiden on kuuluttava valmistajan organisaatioon ja heillä on oltava
organisaation johdon myöntämät asianmukaiset valtuudet ottaa kannet
tavaksi valmistajan täysi lakisääteinen vastuu ajoneuvon suunnittelusta
ja valmistamisesta tai ajoneuvon tuotannon vaatimustenmukaisuudesta.

5.
Vaatimustenmukaisuustodistus on täytettävä kokonaisuudessaan,
eikä siihen voida sisällyttää muita ajoneuvon käyttöä koskevia rajoituk
sia kuin ne, joista on säädetty tässä asetuksessa tai tämän asetuksen
nojalla annettavissa delegoiduissa säädöksissä.

6.
Keskeneräisen tai valmistuneen ajoneuvon tapauksessa valmistajan
on täytettävä vaatimustenmukaisuustodistukseen ainoastaan ne tiedot,
jotka on lisätty tai joita on muutettu kyseisessä hyväksyntävaiheessa,
ja tarvittaessa liitettävä todistukseen kaikki edellisten vaiheiden vaa
timustenmukaisuustodistukset.

7.
Jäljempänä olevan 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytyille
ajoneuvoille annettavan vaatimustenmukaisuustodistuksen otsikossa on
oltava maininta ”maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hy
väksynnästä ja markkinavalvonnasta 5 päivänä helmikuuta 2013 anne
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013
26 artiklan mukaisesti tyyppihyväksytyille valmiille/valmistuneille ajo
neuvoille (tilapäinen hyväksyntä)”.

8.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä vah
vistetun, 37 artiklan mukaisesti tyyppihyväksytyille ajoneuvoille annet
tavan vaatimustenmukaisuustodistuksen otsikossa on oltava maininta
”pieninä sarjoina tyyppihyväksytyille valmiille/valmistuneille ajoneu
voille” ja sen lähellä valmistusvuosi sekä sen jäljessä järjestysnumero,
joka sijoittuu numeron 1 ja liitteessä II olevassa taulukossa osoitetun
rajan väliin ja ilmaisee kunkin valmistusvuoden osalta kyseisen ajoneu
von järjestyksen kyseisen vuoden valmistuserässä.

9.
Valmistaja voi toimittaa vaatimustenmukaisuustodistuksen sähköi
sesti minkä tahansa jäsenvaltion rekisteröintiviranomaiselle, sanotun kui
tenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.
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34 artikla
Ajoneuvojen lakisääteinen kilpi ja asianmukaiset merkinnät sekä
komponenttien
tai
erillisten
teknisten
yksiköiden
tyyppihyväksyntämerkki
1.
Ajoneuvon valmistajan on kiinnitettävä kuhunkin hyväksytyn tyy
pin mukaisesti valmistettuun ajoneuvoon lakisääteinen kilpi ja asianmu
kaiset merkinnät, joita edellytetään 3 kohdan nojalla annettavassa sovel
tuvassa täytäntöönpanosäädöksessä.
2.
Komponentin tai erillisen teknisen yksikön valmistajan on kiinni
tettävä kuhunkin hyväksytyn tyypin mukaisesti valmistettuun kompo
nenttiin tai erilliseen tekniseen yksikköön tämän asetuksen nojalla an
nettavassa soveltuvassa täytäntöönpanosäädöksessä taikka soveltuvassa
E-säännössä tai OECD:n testiohjeessa vaadittu tyyppihyväksyntämerkki,
riippumatta siitä, onko kyseinen komponentti tai yksikkö osa jotakin
järjestelmää.
Jos tyyppihyväksyntämerkkiä ei vaadita, valmistajan on kiinnitettävä
komponenttiin tai erilliseen tekniseen yksikköön ainakin tuotenimensä
tai tavaramerkkinsä taikka tyyppi- tai tunnistenumero.
3.
Lakisääteisen kilven ja EU-tyyppihyväksyntämerkin on oltava ko
mission täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaman mallin mukainen. Nämä
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitet
tua tarkastelumenettelyä noudattaen. Ensimmäiset tällaisista täytäntöön
panosäädöksistä annetaan 31 päivään joulukuuta 2014 mennessä.

IX LUKU
UUSILLE

TEKNIIKOILLE
TAI
UUSILLE
RATKAISUILLE
MYÖNNETTÄVÄT VAPAUTUKSET

35 artikla
Uusille tekniikoille tai uusille ratkaisuille myönnettävät vapautukset
1.
Valmistaja voi hakea EU-tyyppihyväksyntää ajoneuvon, järjestel
män, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyypille, jossa käytetään
uusia tekniikoita tai uusia ratkaisuja, jotka eivät ole yhteensopivia yhden
tai useamman liitteessä I luetteloidun säädöksen kanssa.
2.
Hyväksyntäviranomaisen on myönnettävä 1 kohdassa tarkoitettu
EU-tyyppihyväksyntä, kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
a) hakemuksessa esitetään perustelut sille, että kyseiset tekniikat tai
ratkaisut tekevät järjestelmästä, komponentista tai erillisestä tekni
sestä yksiköstä yhteensopimattoman yhden tai useamman liitteessä
I luetteloidun säädöksen kanssa;
b) hakemuksessa kuvataan uuden tekniikan turvallisuus- ja ympäristö
vaikutukset sekä ne toimenpiteet, joilla varmistetaan, että saavutetaan
vähintään vastaava turvallisuuden ja ympäristönsuojelun taso kuin
vaatimuksilla, joista haetaan vapautusta;
c) esitetään testien kuvaukset ja testitulokset, jotka osoittavat b alakoh
dan edellytyksen täyttyvän.
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3.
Tällainen uusien tekniikoiden tai uusien ratkaisujen EU-tyyppihy
väksyntää koskeva vapautus voidaan myöntää vain komission luvalla.
Komissio antaa luvan täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä täytäntöönpano
säädös hyväksytään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenet
telyä noudattaen.

4.
Jo ennen kuin komissio päättää luvasta, hyväksyntäviranomainen
voi myöntää ajoneuvotyypille, jonka osalta vapautusta haetaan, EUtyyppihyväksynnän, mutta se on tilapäinen ja voimassa vain kyseisen
jäsenvaltion alueella. Hyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava siitä vii
pymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille asiakirjalla, joka sisältää 2
kohdassa tarkoitetut tiedot.

Tilapäisyyden ja rajallisen alueellisen voimassaolon on käytävä ilmi
tyyppihyväksyntätodistuksen otsikosta ja vaatimustenmukaisuustodistuk
sen otsikosta. Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä vahvis
taakseen yhdenmukaiset mallit tyyppihyväksyntätodistukselle ja vaa
timustenmukaisuustodistukselle tämän kohdan soveltamiseksi. Nämä
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitet
tua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.
Muut hyväksyntäviranomaiset voivat päättää hyväksyä kirjallisesti
4 kohdassa tarkoitetun tilapäisen hyväksynnän alueellaan.

6.
Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa komission luvassa on tapauksen
mukaan ilmoitettava myös, liittyykö siihen rajoituksia. Tyyppihyväk
syntä on joka tapauksessa voimassa vähintään 36 kuukautta.

7.
Jos komissio päättää evätä luvan, hyväksyntäviranomaisen on vä
littömästi ilmoitettava 3 kohdassa tarkoitetun tilapäisen tyyppihyväksyn
nän haltijalle, että tilapäinen hyväksyntä peruutetaan kuuden kuukauden
kuluttua päivästä, jona komissio on tehnyt epäämispäätöksen.

Ajoneuvot, jotka on valmistettu tilapäisen hyväksynnän mukaisesti en
nen kuin sen voimassaolo päättyy, saa kuitenkin saattaa markkinoille,
rekisteröidä tai ottaa käyttöön missä tahansa tilapäisen hyväksynnän
hyväksyneessä jäsenvaltiossa.

36 artikla
Delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten myöhempi
mukauttaminen
1.
Jos komissio antaa luvan 35 artiklan mukaisen vapautuksen myön
tämiseen, se toteuttaa välittömästi tarvittavat toimenpiteet, joilla asian
omaiset delegoidut säädökset tai täytäntöönpanosäädökset mukautetaan
tekniikan kehitykseen.

Jos 35 artiklan nojalla myönnettävä vapautus liittyy E-sääntöön, komis
sio ehdottaa soveltuvaan E-sääntöön muutosta menettelyllä, josta mää
rätään vuoden 1958 tarkistetussa sopimuksessa.
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2.
Heti kun soveltuvat säädökset on muutettu, kaikki komission lupa
päätöksessä esitetyt vapautukseen liittyvät rajoitukset poistetaan.

Jos tarvittavia toimia delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten
mukauttamiseksi ei ole toteutettu, komissio voi hyväksynnän myöntä
neen jäsenvaltion pyynnöstä päättää täytäntöönpanosäädöksellä, joka
hyväksytään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä
noudattaen, antaa kyseiselle jäsenvaltiolle luvan jatkaa tyyppihyväksyn
tää.

X LUKU
PIENINÄ SARJOINA VALMISTETUT AJONEUVOT

37 artikla
Kansallinen piensarjatyyppihyväksyntä
1.
Valmistaja voi hakea kansallista piensarjatyyppihyväksyntää ajo
neuvotyypille liitteessä II vahvistettujen vuotuisten enimmäismäärien
rajoissa. Näitä enimmäismääriä on sovellettava hyväksyttyä tyyppiä ole
vien ajoneuvojen asettamiseen saataville markkinoilla, rekisteröintiin tai
käyttöönottoon kunkin jäsenvaltion markkinoilla määrätyn vuoden aika
na.

Kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän tapauksessa hyväksyntäviran
omainen voi perustelluista syistä päättää olla soveltamatta yhtä tai use
ampaa tämän asetuksen tai yhden tai useamman liitteessä I luetteloidun
säädöksen säännöstä edellyttäen, että se määrittää vaihtoehtoiset vaa
timukset.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla vaihtoehtoisilla vaatimuksilla on
varmistettava toimintaturvallisuuden, ympäristönsuojelun ja työturvalli
suuden taso, joka vastaa mahdollisimman hyvin liitteessä I luetteloiduissa
soveltuvissa säädöksissä säädettyä tasoa.

3.
Kun ajoneuvoille myönnetään kansallinen tyyppihyväksyntä tämän
artiklan mukaisesti, on hyväksyttävä järjestelmät, komponentit tai erilli
set tekniset yksiköt, jotka on tyyppihyväksytty liitteessä I luetteloitujen
säädösten mukaisesti.

4.
Tämän artiklan mukaisesti tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen tyyp
pihyväksyntätodistus on laadittava 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun
mallin mukaisesti, mutta siinä ei saa olla otsikkoa ”Ajoneuvon EUtyyppihyväksyntätodistus”, ja siinä on ilmoitettava, mitä säännöksiä ei
1 kohdan nojalla sovelleta. Tyyppihyväksyntätodistukset on numeroi
tava 24 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhdenmukaistetun järjestelmän
mukaisesti.

5.
Kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän voimassaolo on rajattava
sen jäsenvaltion alueelle, jonka hyväksyntäviranomainen hyväksynnän
myönsi.
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6.
Valmistajan pyynnöstä on valmistajan nimeämien jäsenvaltioiden
hyväksyntäviranomaisille kuitenkin lähetettävä kirjattuna kirjeenä tai
sähköpostilla jäljennös tyyppihyväksyntätodistuksesta ja sen liitteistä.

7.
Valmistajan nimeämien jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten
on kolmen kuukauden kuluessa 6 kohdassa tarkoitetun pyynnön vas
taanottamisesta päätettävä, hyväksyvätkö ne kyseisen tyyppihyväksyn
nän. Niiden on virallisesti ilmoitettava päätöksestään kansallisen pien
sarjatyyppihyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle.

8.
Jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten on hyväksyttävä kansal
linen tyyppihyväksyntä, jollei niillä ole perusteltua syytä uskoa, että
kansalliset tekniset vaatimukset, joiden mukaisesti ajoneuvo on hyväk
sytty, eivät vastaa niiden omia säännöksiä.

9.
Jos hakija haluaa saattaa markkinoille tai rekisteröidä kansallisen
piensarjatyyppihyväksynnän saaneen ajoneuvon toisessa jäsenvaltiossa,
kansallisen piensarjatyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviran
omaisen on hakijan pyynnöstä toimitettava tämän toisen jäsenvaltion
hyväksyntäviranomaiselle jäljennös tyyppihyväksyntätodistuksesta, hy
väksyntäasiakirjat mukaan luettuina. Sovelletaan 7 ja 8 kohtaa.

XI LUKU
ASETTAMINEN SAATAVILLE MARKKINOILLA, REKISTERÖINTI
TAI KÄYTTÖÖNOTTO

38 artikla
Ajoneuvojen asettaminen saataville markkinoilla, rekisteröinti tai
käyttöönotto
1.
Ajoneuvot, joiden osalta kokonaisen ajoneuvon EU-tyyppihyväk
syntä on pakollinen tai joille valmistaja on hankkinut tällaisen tyyppi
hyväksynnän tämän asetuksen mukaisesti, voidaan asettaa saataville
markkinoilla, rekisteröidä tai ottaa käyttöön vain, jos niiden mukana
on 33 artiklan mukaisesti annettu voimassa oleva vaatimustenmukai
suustodistus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 41 ja 44 artiklan sovelta
mista.

Jos ajoneuvo on keskeneräinen, sen asettaminen saataville markkinoilla
tai käyttöönotto on sallittua, mutta ajoneuvojen rekisteröinnistä vastaavat
jäsenvaltioiden viranomaiset voivat päättää olla sallimatta tällaisen ajo
neuvon rekisteröintiä ja käyttöä tieliikenteessä.

2.
Edellä olevan 1 kohdan vaatimuksia ei sovelleta ajoneuvoihin,
jotka on tarkoitettu puolustusvoimien, väestönsuojelun, palo- ja pelas
tustoimen ja yleisestä järjestyksestä vastaavien laitosten käyttöön, eikä
37 artiklan mukaisesti hyväksyttyihin ajoneuvoihin.
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39 artikla
Sarjan viimeisten ajoneuvojen asettaminen saataville markkinoilla,
rekisteröinti tai käyttöönotto
1.
Ajoneuvoja, jotka vastaavat sellaista ajoneuvotyyppiä, jonka EUtyyppihyväksynnän voimassaolo on päättynyt 32 artiklan mukaisesti,
voidaan asettaa saataville markkinoilla, rekisteröidä tai ottaa käyttöön
2 ja 4 kohdassa vahvistettujen sarjan viimeisille ajoneuvoille asetettujen
enimmäismäärien ja määräaikojen rajoissa.

▼M5
Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan ainoastaan unionin alueella oleviin
ajoneuvoihin, jotka valmistusaikanaan kuuluivat voimassa olevan EUtyyppihyväksynnän piiriin mutta joita ei ollut rekisteröity eikä otettu
käyttöön ennen mainitun EU-tyyppihyväksynnän voimassaolon päätty
mistä.

▼B
2.
Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan valmiiden ajoneuvojen osalta
24 kuukauden ja valmistuneiden ajoneuvojen osalta 30 kuukauden ajan
EU-tyyppihyväksynnän voimassaolon päättymispäivästä.

3.
Jos valmistaja haluaa hyödyntää 1 kohtaa, sen on toimitettava
hakemus kunkin sellaisen jäsenvaltion kansalliselle viranomaiselle, jossa
kyseiset ajoneuvot on tarkoitus asettaa saataville markkinoilla, rekiste
röidä tai ottaa käyttöön. Hakemuksessa on eriteltävä ne tekniset tai
kaupalliset syyt, joiden vuoksi kyseiset ajoneuvot eivät ole uusien tyyp
pihyväksyntävaatimusten mukaisia.

Kyseisen kansallisen viranomaisen on päätettävä kolmen kuukauden
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseisten ajo
neuvojen rekisteröinnin alueellaan ja kuinka monta tällaista ajoneuvoa
se hyväksyy rekisteröitäviksi alueellaan.

4.
Sarjan viimeisten ajoneuvojen määrä ei saa olla suurempi kuin
10 prosenttia kahden edellisen vuoden aikana rekisteröityjen ajoneuvo
jen määrästä tai enemmän kuin 20 ajoneuvoa jäsenvaltiota kohti sen
mukaan, kumpi määrä on suurempi.

5.
Tätä menettelyä noudattaen käyttöön otettujen ajoneuvojen vaa
timustenmukaisuustodistukseen on lisättävä erityismaininta ”sarjan vii
meinen”.

6.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tässä artiklassa säädettyä
menettelyä noudattaen markkinoilla saataville asetettavien, rekisteröitä
vien tai käyttöön otettavien ajoneuvojen lukumäärää seurataan tehok
kaasti.

7.
Tätä artiklaa sovelletaan tuotannon lopettamiseen vain silloin, kun
lopettamisen syynä on tyyppihyväksynnän voimassaolon päättyminen
32 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa.
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40 artikla
Komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden asettaminen
saataville markkinoilla tai käyttöönotto
1.
Komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden asettaminen saa
taville markkinoilla tai käyttöönotto on sallittua vain, jos ne täyttävät
liitteessä I luetteloitujen soveltuvien säädösten vaatimukset ja ne on
asianmukaisesti merkitty 34 artiklan mukaisesti.

2.
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta komponentteihin tai erillisiin
teknisiin yksiköihin, jotka on nimenomaan valmistettu tai suunniteltu
uusiin ajoneuvoihin, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

3.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia
sellaisten komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden asettamisen
saataville markkinoilla tai käyttöönoton, jotka on 35 artiklan nojalla
vapautettu yhdestä tai useammasta tämän asetuksen säännöksestä tai
jotka on tarkoitettu asennettaviksi ajoneuvoihin, jotka kuuluvat 37 artik
lan mukaisesti myönnettyjen kyseistä komponenttia tai erillistä teknistä
yksikköä koskevien hyväksyntöjen piiriin.

4.
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, ja jollei tässä asetuk
sessa tai jossakin tämän asetuksen nojalla annettavassa delegoidussa
säädöksessä toisin säädetä, jäsenvaltiot voivat sallia sellaisten kompo
nenttien tai erillisten teknisten yksiköiden asettamisen saataville mark
kinoilla tai käyttöönoton, jotka on tarkoitettu asennettaviksi ajoneuvoi
hin, joilta ei niiden markkinoilla saataville asettamisen tai käyttöönoton
hetkellä edellytetty tyyppihyväksyntää tämän asetuksen tai direktiivin
2003/37/EY nojalla.

XII LUKU
SUOJALAUSEKKEET

41 artikla
Kansallisen tason menettely vakavan riskin aiheuttavia ajoneuvoja,
järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä varten
1.
Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomainen on ryhty
nyt toimenpiteisiin asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 artiklan nojalla tai
kun sillä on riittävä syy uskoa, että tämän asetuksen soveltamisalaan
kuuluva ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yk
sikkö aiheuttaa vakavan riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle
taikka muille tämän asetuksen piiriin kuuluville yleisten etujen suoje
luun liittyville seikoille, hyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviran
omaisen on suoritettava asianomaista ajoneuvoa, järjestelmää, kompo
nenttia tai erillistä teknistä yksikköä koskeva arviointi, joka kattaa
kaikki tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset. Asianomaisten talouden
toimijoiden on toimittava täydessä yhteistyössä hyväksyntä- ja/tai mark
kinavalvontaviranomaisten kanssa.
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Kun hyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen havaitsee arvi
oinnin yhteydessä, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen
tekninen yksikkö ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, sen
on viipymättä vaadittava asianomaista talouden toimijaa ryhtymään
kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin ajoneuvon, järjestelmän,
komponentin tai erillisen teknisen yksikön saattamiseksi vastaamaan
kyseisiä vaatimuksia, sen poistamiseksi markkinoilta tai sen takaisinkut
sun järjestämiseksi sellaisen kohtuullisen ajan kuluessa, joka on oikeassa
suhteessa riskin luonteeseen.

Tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sovel
letaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 21 artiklaa.

2.
Kun hyväksyntäviranomainen katsoo, että vaatimustenvastaisuus ei
rajoitu hyväksyntäviranomaisen maan alueelle, sen on ilmoitettava ko
missiolle ja muille jäsenvaltioille arvioinnin tuloksista ja toimenpiteistä,
jotka talouden toimija on velvoitettu toteuttamaan.

3.
Talouden toimijan on varmistettava, että kaikki asianmukaiset kor
jaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien vaatimustenvastaisten ajoneuvo
jen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden osal
ta, jotka talouden toimija on saattanut markkinoille tai rekisteröinyt tai
joiden käyttöönotosta se vastaa unionissa.

4.
Jos talouden toimija ei suorita riittäviä korjaavia toimenpiteitä 1
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetussa ajassa, kansallisten viran
omaisten on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla kielletään vaa
timustenvastaisten ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillis
ten teknisten yksiköiden asettaminen saataville, rekisteröinti tai käyt
töönotto kyseisen maan markkinoilla taikka rajoitetaan sitä tai poistetaan
kyseiset ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt
kyseisiltä markkinoilta tai järjestetään niiden takaisinkutsu.

5.
Kansallisten viranomaisten on viipymättä ilmoitettava komissiolle
ja muille jäsenvaltioille 4 kohdassa säädetyistä toimenpiteistä.

Niiden on annettava kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot ja
erityisesti tiedot, jotka ovat tarpeen vaatimustenvastaisen ajoneuvon,
järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tunnistamiseksi
ja sen alkuperän, väitetyn vaatimustenvastaisuuden ja riskin luonteen
sekä toteutettujen kansallisten toimenpiteiden laadun ja keston määrittä
miseksi, sekä asianomaisen talouden toimijan esittämät perusteet. Hy
väksyntäviranomaisen on erityisesti ilmoitettava, johtuuko vaatimusten
vastaisuus jommastakummasta seuraavista:

a) ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei
täytä vaatimuksia, jotka liittyvät ihmisten terveyteen tai turvallisuu
teen, ympäristönsuojeluun tai muihin tämän asetuksen piiriin kuu
luviin yleisten etujen suojeluun liittyviin seikkoihin;

b) liitteessä I luetteloiduissa soveltuvissa säädöksissä on puutteita.
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6.
Jäsenvaltioiden on kuukauden kuluessa ilmoitettava komissiolle ja
muille jäsenvaltioille kaikista toteutetuista toimenpiteistä ja toimitettava
kaikki hallussaan olevat lisätiedot, jotka liittyvät asianomaisen ajoneu
von, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön vaatimus
tenvastaisuuteen, sekä vastalauseensa siinä tapauksessa, että ilmoitetusta
kansallisesta toimenpiteestä on erimielisyyttä.

7.
Jos jokin toinen jäsenvaltio tai komissio esittää kuukauden kulu
essa tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta
vastalauseen jäsenvaltion toteuttamasta toimenpiteestä, komissio arvioi
kyseisen toimenpiteen 42 artiklan mukaisesti.

8.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ryhdytään viipymättä asian
omaista ajoneuvoa, järjestelmää, komponenttia tai erillistä teknistä yk
sikköä koskeviin asianmukaisiin rajoittaviin toimenpiteisiin, kuten ajo
neuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön poista
miseen niiden markkinoilta.

42 artikla
Unionin suojamenettely
1.
Jos 41 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn menettelyn aikana on
esitetty jonkin jäsenvaltion toteuttamaa toimenpidettä koskevia vastalau
seita tai jos komissio katsoo, että kansallinen toimenpide on unionin
lainsäädännön vastainen, komissio arvioi kyseisen kansallisen toimenpi
teen viipymättä kuultuaan jäsenvaltioita ja asianomaista talouden toimi
jaa tai toimijoita. Komissio päättää tämän arvioinnin tulosten perusteella
69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen, kat
sotaanko kansallinen toimenpide perustelluksi.

Komissio antaa päätöksensä tiedoksi kaikille jäsenvaltioille sekä asian
omaiselle talouden toimijalle tai toimijoille.

2.
Jos komissio katsoo kansallisen toimenpiteen oikeutetuksi, kaik
kien jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen var
mistamiseksi, että vaatimustenvastainen ajoneuvo, järjestelmä, kompo
nentti tai erillinen tekninen yksikkö poistetaan niiden markkinoilta, ja
ilmoitettava asiasta komissiolle. Jos kansallista toimenpidettä ei katsota
oikeutetuksi, asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava se tai mukautet
tava sitä 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen mukaisesti.

3.
Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi ja sen katsotaan
johtuvan puutteista tässä asetuksessa tai tämän asetuksen nojalla annet
tavissa delegoiduissa säädöksissä tai täytäntöönpanosäädöksissä, komis
sio ehdottaa aiheellisia toimenpiteitä seuraavasti:

a) jos on kyse tämän asetuksen nojalla annetusta delegoidusta säädök
sestä tai täytäntöönpanosäädöksestä, komissio ehdottaa tarvittavia
muutoksia asianomaiseen säädökseen;
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b) jos on kyse E-säännöstä, komissio tekee tarvittavat muutosehdotukset
soveltuviin E-sääntöihin vuoden 1958 tarkistetun sopimuksen mukai
sesti sovellettavaa menettelyä noudattaen.

43 artikla
Vaatimustenmukaiset ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai
erilliset tekniset yksiköt, jotka aiheuttavat vakavan riskin
1.
Jos jäsenvaltio havaitsee suoritettuaan 41 artiklan 1 kohdan mu
kaisen arvioinnin, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen
tekninen yksikkö siitä huolimatta, että se on soveltuvien vaatimusten
mukainen tai asianmukaisesti merkitty, aiheuttaa vakavan riskin turval
lisuudelle tai voi vakavasti vahingoittaa ympäristöä tai kansanterveyttä,
sen on vaadittava asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin
tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että asianomainen ajo
neuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei mark
kinoille saatettaessa, rekisteröitäessä tai käyttöönoton jälkeen enää ai
heuta kyseistä riskiä, tai poistamaan ajoneuvon, järjestelmän, kompo
nentin tai erillisen teknisen yksikön markkinoilta tai järjestämään sen
takaisinkutsun sellaisen kohtuullisen ajan kuluessa, joka on oikeassa
suhteessa riskin luonteeseen. Jäsenvaltio voi kieltäytyä rekisteröimästä
tällaista ajoneuvoa, kunnes ajoneuvon valmistaja on toteuttanut kaikki
tarvittavat toimenpiteet.

2.
Kun on kyse 1 kohdassa tarkoitetuista ajoneuvoista, järjestelmistä,
komponenteista tai erillisistä teknisistä yksiköistä, talouden toimijan on
varmistettava, että korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään kaikkien sellais
ten ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yk
siköiden osalta, jotka on saatettu markkinoille, rekisteröity tai otettu
käyttöön unionissa.

3.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion on kuukauden kuluessa
annettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki saatavilla olevat
yksityiskohtaiset tiedot ja erityisesti tiedot, jotka ovat tarpeen asianomai
sen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön
tunnistamiseksi ja sen alkuperän ja toimitusketjun, sen aiheuttaman ris
kin luonteen sekä toteutettujen kansallisten toimenpiteiden laadun ja
keston määrittämiseksi.

4.
Komissio kuulee viipymättä jäsenvaltioita ja asianomaista talouden
toimijaa tai toimijoita ja etenkin tyyppihyväksynnän myöntänyttä hyväk
syntäviranomaista ja arvioi toteutetun kansallisen toimenpiteen. Komis
sio päättää tämän arvioinnin perusteella, ovatko 1 kohdassa tarkoitetut
kansalliset toimenpiteet oikeutettuja, ja ehdottaa tarvittaessa aiheellisia
toimenpiteitä.

5.
Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen
viipymättä tiedoksi niille sekä asianomaiselle talouden toimijalle tai
toimijoille.
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44 artikla
Ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt,
jotka eivät ole hyväksytyn tyypin mukaisia
1.
Jos vaatimustenmukaisuustodistuksella tai hyväksyntämerkillä va
rustetut uudet ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset
yksiköt eivät ole hyväksytyn tyypin mukaisia, EU-tyyppihyväksynnän
myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on toteutettava tarvittavat toimen
piteet varmistaakseen, että tuotannossa olevat ajoneuvot, järjestelmät,
komponentit tai erilliset tekniset yksiköt saatetaan hyväksytyn tyypin
mukaisiksi; tällainen toimenpide voi olla myös tyyppihyväksynnän pe
ruuttaminen.

2.
Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi EU-tyyppihyväksyntätodis
tuksen tai hyväksyntäasiakirjojen tiedoista poikkeamista on pidettävä
hyväksytyn tyypin vaatimusten vastaisuutena.

3.
Jos hyväksyntäviranomainen osoittaa, että toisessa jäsenvaltiossa
annetulla vaatimustenmukaisuustodistuksella tai hyväksyntämerkillä va
rustetut uudet ajoneuvot, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt eivät
ole hyväksytyn tyypin mukaisia, se voi pyytää EU-tyyppihyväksynnän
myöntänyttä hyväksyntäviranomaista tarkastamaan, että tuotannossa ole
vat ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt ovat
edelleen hyväksytyn tyypin mukaisia. EU-tyyppihyväksynnän myöntä
neen hyväksyntäviranomaisen on tällaisen pyynnön saatuaan toteutet
tava tarvittavat toimet mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kolmen
kuukauden kuluessa pyynnön päiväyksestä.

4.
Hyväksyntäviranomaisen on pyydettävä järjestelmän, komponen
tin, erillisen teknisen yksikön tai keskeneräisen ajoneuvon EU-tyyppi
hyväksynnän myöntänyttä hyväksyntäviranomaista toteuttamaan tarvitta
vat toimet sen varmistamiseksi, että tuotannossa olevat ajoneuvot saa
tetaan jälleen hyväksytyn tyypin mukaisiksi seuraavissa tapauksissa:

a) kun on kyse ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnästä ja ajoneuvon vaa
timustenvastaisuus johtuu yksinomaan järjestelmän, komponentin tai
erillisen teknisen yksikön vaatimustenvastaisuudesta;

b) kun on kyse monivaiheisesta tyyppihyväksynnästä ja valmistuneen
ajoneuvon vaatimustenvastaisuus johtuu yksinomaan keskeneräiseen
ajoneuvoon kuuluvan järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen
yksikön tai itse keskeneräisen ajoneuvon vaatimustenvastaisuudesta.

5.
Kyseisen hyväksyntäviranomaisen on tällaisen pyynnön saatuaan
toteutettava tarvittavat toimet, tarvittaessa yhdessä pyynnön esittäneen
hyväksyntäviranomaisen kanssa, mahdollisimman nopeasti ja viimeis
tään kolmen kuukauden kuluessa pyynnön päiväyksestä.
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6.
Kun vaatimustenvastaisuus on todettu, kyseiselle järjestelmälle,
komponentille tai erilliselle tekniselle yksikölle taikka keskeneräiselle
ajoneuvolle EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion hyväksyn
täviranomaisen on toteutettava 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

Hyväksyntäviranomaisten on kuukauden kuluessa ilmoitettava toisilleen
EU-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta ja peruuttamisen syistä.

7.
Jos EU-tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen
kiistää sille ilmoitetun vaatimustenvastaisuuden, asianomaisten jäsenval
tioiden on pyrittävä ratkaisemaan erimielisyys. Komissiolle on ilmoitet
tava asiasta, ja se järjestää tarpeen mukaan neuvotteluja ratkaisuun pää
semiseksi.

45 artikla
Sellaisten osien tai varusteiden markkinoille saattaminen ja
käyttöönotto, jotka saattavat aiheuttaa vakavan riskin keskeisten
järjestelmien moitteettomalle toiminnalle
1.
Osia tai varusteita, jotka saattavat aiheuttaa vakavan riskin ajo
neuvon turvallisuuden tai ympäristöominaisuuksien kannalta keskeisten
järjestelmien moitteettomalle toiminnalle, ei saa saattaa markkinoille,
rekisteröidä tai ottaa käyttöön ja ne on kiellettävä, paitsi jos hyväksyn
täviranomainen on antanut niitä koskevan luvan 46 artiklan 1, 2 ja 4
kohdan mukaisesti.

2.
Edellä olevan 1 kohdan yhdenmukaisen täytäntöönpanon varmis
tamiseksi komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahviste
taan luettelo tällaisista osista tai varusteista ottaen huomioon saatavilla
olevat ja erityisesti jäsenvaltioiden toimittamat, seuraavia seikkoja kos
kevat tiedot:

a) kuinka vakavan riskin kyseiset osat tai varusteet aiheuttavat sellaisten
ajoneuvojen turvallisuudelle tai ympäristöominaisuuksille, joihin
niitä on asennettu;

b) mitä vaikutuksia tämän artiklan nojalla osille tai varusteille mahdol
lisesti asetettavalla lupavaatimuksella voi olla kuluttajiin ja jälki
markkinoilla toimiviin valmistajiin.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 69 artiklan 2 kohdassa tar
koitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.
Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta alkuperäisiin osiin tai varus
teisiin eikä osiin tai varusteisiin, jotka on tyyppihyväksytty jonkin liit
teessä I luetteloidun säädöksen mukaisesti, paitsi jos hyväksyntä liittyy
muihin kuin 1 kohdassa tarkoitettuihin seikkoihin.

4.
Siirretään komissiolle valta antaa 71 artiklan mukaisesti delegoi
tuja säädöksiä, joissa vahvistetaan vaatimukset, jotka tämän artiklan 1
kohdassa tarkoitettujen osien ja varusteiden on täytettävä.
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5.
Nämä vaatimukset voivat perustua liitteessä I luetteloituihin sää
döksiin tai niissä voidaan velvoittaa vertailemaan osia tai varusteita
alkuperäisen ajoneuvon tai tapauksen mukaan jonkin sen osan ympäris
töominaisuuksiin tai turvallisuuteen. Vaatimuksilla on joka tapauksessa
varmistettava, että osat tai varusteet eivät heikennä ajoneuvon turvalli
suuden tai ympäristöominaisuuksien kannalta keskeisten järjestelmien
toimintaa.

46 artikla
Osat tai varusteet, jotka saattavat aiheuttaa vakavan riskin
keskeisten järjestelmien moitteettomalle toiminnalle – asiaan
liittyvät vaatimukset
1.
Edellä olevan 45 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi osien tai varus
teiden valmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle hakemus ja
sen liitteenä nimetyn tutkimuslaitoksen laatima testausseloste, joka to
distaa, että osat tai varusteet, joille lupaa haetaan, ovat 45 artiklan 4
kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaisia. Valmistaja voi jättää kun
kin tyypin kutakin osaa kohden vain yhden hakemuksen ainoastaan
yhdelle hyväksyntäviranomaiselle.

Luvan antaneen hyväksyntäviranomaisen on toisen jäsenvaltion toimi
valtaisen viranomaisen pyynnöstä lähetettävä sille yhteisen suojatun säh
köisen tiedonvaihtojärjestelmän välityksellä kuukauden kuluessa pyyn
nön vastaanottamisesta jäljennös pyydetystä lupatodistuksesta liitteineen.
Jäljennös voidaan myös toimittaa suojattuna sähköisenä tiedostona.

2.
Hakemuksessa on annettava yksityiskohtaiset tiedot osien tai va
rusteiden valmistajasta, osien tai varusteiden tyyppi ja tunniste- ja osa
numerot sekä ajoneuvon valmistajan nimi, ajoneuvon tyyppi ja tarvitta
essa valmistusvuosi tai muut tiedot, joiden avulla voidaan tunnistaa
ajoneuvo, johon osa tai varuste on tarkoitettu asennettavaksi.

Jos hyväksyntäviranomainen on testausselosteen ja muun näytön perus
teella vakuuttunut, että kyseiset osat tai varusteet ovat 45 artiklan 4
kohdassa tarkoitettujen vaatimusten mukaiset, sen on annettava lupa
saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön näitä osia tai varusteita edellyttä
en, että tämän artiklan 4 kohdan toista alakohtaa noudatetaan.

Hyväksyntäviranomaisen on viipymättä annettava valmistajalle todistus.

3.
Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan
tämän artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetun todistuk
sen malli ja numerointijärjestelmä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hy
väksytään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä nou
dattaen.
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4.
Valmistajan on viipymättä ilmoitettava luvan myöntäneelle hyväk
syntäviranomaiselle kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat luvan myön
tämisen edellytyksiin. Kyseisen hyväksyntäviranomaisen on päätettävä,
onko lupaa tarkasteltava uudelleen tai onko se myönnettävä uudelleen ja
tarvitaanko uusia testejä.

Valmistaja on vastuussa sen varmistamisesta, että osien tai varusteiden
tuotannossa noudatetaan ja tullaan vastaisuudessakin noudattamaan niitä
edellytyksiä, joiden nojalla lupa on myönnetty.

5.
Ennen luvan myöntämistä hyväksyntäviranomaisen on tarkistetta
va, että järjestelyt ja menettelyt, joilla varmistetaan tuotannon vaatimus
tenmukaisuuden tehokas valvonta, ovat riittävät.

Jos hyväksyntäviranomainen havaitsee, että luvan myöntämisen edelly
tykset eivät enää täyty, sen on kehotettava valmistajaa toteuttamaan
tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että osat tai varusteet saa
tetaan jälleen vaatimusten mukaisiksi. Sen on tarvittaessa peruutettava
lupa.

6.
Jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten on ilmoitettava komissi
olle erimielisyyksistä, jotka liittyvät 2 kohdan toisessa alakohdassa tar
koitettuun lupaan. Komissio toteuttaa hyväksyntäviranomaisia kuultuaan
asianmukaiset toimenpiteet erimielisyyksien ratkaisemiseksi ja voi tar
vittaessa myös vaatia luvan peruuttamista.

7.
Ennen kuin 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo laaditaan,
jäsenvaltiot voivat pitää voimassa kansalliset säännöksensä, jotka kos
kevat osia tai varusteita, jotka saattavat vaikuttaa ajoneuvon turvallisuu
den tai ympäristöominaisuuksien kannalta keskeisten järjestelmien moit
teettomaan toimintaan.

47 artikla
Ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten
yksiköiden takaisinkutsun järjestäminen
1.
Jos valmistajan, jolle on myönnetty kokonaisen ajoneuvon EUtyyppihyväksyntä, on asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti järjes
tettävä markkinoille saatettujen, rekisteröityjen tai valmistajan vastuulla
käyttöön otettujen ajoneuvojen takaisinkutsu, koska ajoneuvoon asen
nettu järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö riippumatta
siitä, onko se asianmukaisesti hyväksytty tämän asetuksen mukaisesti,
tai osa, johon ei sovelleta erityisiä vaatimuksia tyyppihyväksyntää kos
kevassa lainsäädännössä, aiheuttaa vakavan riskin turvallisuudelle, kan
santerveydelle tai ympäristönsuojelulle, valmistajan on viipymättä ilmoi
tettava asiasta ajoneuvon hyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviran
omaiselle.
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2.
Jos järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden
valmistajan, jolle on myönnetty EU-tyyppihyväksyntä, on asetuksen
(EY) N:o 765/2008 mukaisesti järjestettävä markkinoille saatettujen tai
valmistajan vastuulla käyttöön otettujen ajoneuvojen takaisinkutsu,
koska ne riippumatta siitä, onko ne asianmukaisesti hyväksytty tämän
asetuksen mukaisesti, aiheuttavat vakavan riskin turvallisuudelle, työtur
vallisuudelle, kansanterveydelle tai ympäristönsuojelulle, valmistajan on
viipymättä ilmoitettava asiasta hyväksynnän myöntäneelle hyväksyntä
viranomaiselle.

3.
Valmistajan on ehdotettava hyväksyntäviranomaiselle asianmukai
sia korjaustoimia, joilla 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu vakava riski voidaan
poistaa. Hyväksyntäviranomaisen on toimitettava ehdotetut korjaustoi
met muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille tiedoksi viipymät
tä.

Hyväksyntäviranomaisten on varmistettava, että korjaustoimet tosiasial
lisesti toteutetaan asianomaisten jäsenvaltioiden alueella.

4.
Jos kyseinen hyväksyntäviranomainen pitää korjaustoimia riittä
mättöminä tai jos niitä ei toteuteta riittävän nopeasti, sen on ilmoitettava
tästä viipymättä EU-tyyppihyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviran
omaiselle.

EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on sen jäl
keen ilmoitettava asiasta valmistajalle. Jos valmistaja ei ehdota ja toteuta
tehokkaita korjaavia toimenpiteitä, EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen
hyväksyntäviranomaisen on toteutettava kaikki tarvittavat suojatoimen
piteet, jollainen on myös EU-tyyppihyväksynnän peruuttaminen. Jos
EU-tyyppihyväksyntä peruutetaan, hyväksyntäviranomaisen on kuukau
den kuluessa tällaisesta peruuttamisesta ilmoitettava siitä valmistajalle,
muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle kirja
tulla kirjeellä tai vastaavalla sähköisellä välineellä.

48 artikla
Päätöksistä

ilmoittaminen
ja
käytettävissä
muutoksenhakukeinot

olevat

1.
Jokainen tämän asetuksen nojalla tehty päätös sekä jokainen EUtyyppihyväksynnän epäävä tai peruuttava tai rekisteröinnin epäävä
taikka ajoneuvon markkinoille saattamisen, rekisteröinnin tai käyttöö
noton kieltävä tai sitä rajoittava päätös, joka edellyttää ajoneuvon mark
kinoilta poistamista, on perusteltava yksityiskohtaisesti.

2.
Asianosaiselle on ilmoitettava samanaikaisesti näistä päätöksistä ja
asianomaisen jäsenvaltion voimassa olevien lakien mukaisesti asianosai
sen käytettävissä olevista muutoksenhakukeinoista ja niille asetetuista
määräajoista.
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XIII LUKU
KANSAINVÄLISET SÄÄNNÖT

49 artikla
EU-tyyppihyväksyntää varten vaaditut E-säännöt
1.
E-sääntöjä tai niiden muutoksia, joiden puolesta unioni on äänes
tänyt tai joihin unioni on liittynyt ja jotka luetellaan tämän asetuksen
liitteessä I tai tämän asetuksen nojalla annettavissa delegoiduissa sää
döksissä, on pidettävä ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnälle asetettujen
vaatimusten osana.

2.
Jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten on hyväksyttävä 1 koh
dassa tarkoitettujen E-sääntöjen mukaisesti myönnetyt hyväksynnät ja
tarvittaessa asiaankuuluvat hyväksyntämerkit tämän asetuksen ja tämän
asetuksen nojalla annettavien delegoitujen säädösten mukaisesti myön
nettyjen vastaavien hyväksyntöjen ja hyväksyntämerkkien sijasta.

3.
Kun unioni on äänestänyt E-säännön tai sen muutosten puolesta
ajoneuvon EU-tyyppihyväksyntää varten, komissio antaa 71 artiklan
mukaisesti delegoidun säädöksen, jossa vahvistetaan E-säännön tai sen
muutosten soveltamisen olevan pakollista ja jolla muutetaan tapauksen
mukaan tämän asetuksen liitettä I tai tämän asetuksen nojalla annettavia
delegoituja säädöksiä.

Tuossa delegoidussa säädöksessä asetetaan päivämäärät E-säännön tai
sen muutosten pakolliselle soveltamiselle ja vahvistetaan tarvittaessa
siirtymäsäännökset.

Komissio antaa erillisiä delegoituja säädöksiä E-sääntöjen pakollisesta
soveltamisesta.

50 artikla
OECD:n testausselosteiden tunnustaminen EU-tyyppihyväksyntää
varten
1.
Rajoittamatta tässä asetuksessa säädettyjen muiden vaatimusten
soveltamista, kun tässä asetuksessa viitataan OECD:n testiohjeisiin,
EU-tyyppihyväksyntä voi perustua OECD:n yhdenmukaistettujen testi
ohjeiden mukaisesti annettuun täydelliseen testausselosteeseen tämän
asetuksen tai tämän asetuksen nojalla annettavien delegoitujen säädösten
mukaisesti laadittujen testausselosteiden asemesta.

2.
Jotta 1 kohdassa tarkoitettu OECD:n testausseloste voidaan hyväk
syä EU-tyyppihyväksyntää varten, se on pitänyt hyväksyä OECD:n neu
voston maatalous- ja metsätraktoreiden testausta koskevien OECD:n
yhdenmukaistettujen testiohjeiden tarkistamisesta helmikuussa 2012 teh
dyn päätöksen, sellaisena kuin se on muutettuna, lisäyksen 1 mukaisesti.
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XIV LUKU
TEKNISEN TIEDON TARJOAMINEN

51 artikla
Käyttäjille tarkoitetut tiedot
1.
Valmistaja ei saa toimittaa mitään tässä asetuksessa eikä tämän
asetuksen nojalla annettavissa delegoiduissa säädöksissä tai täytäntöön
panosäädöksissä annettuihin tietoihin liittyviä teknisiä tietoja, jotka ero
avat hyväksyntäviranomaisen hyväksymistä tiedoista.

2.
Jos tämän asetuksen nojalla annettavassa delegoidussa säädöksessä
tai täytäntöönpanosäädöksessä niin säädetään, valmistajan on asetettava
käyttäjien saataville kaikki asiaan liittyvät tiedot ja tarvittavat ohjeet,
joissa kuvataan kaikki ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen
teknisen yksikön käyttöön liittyvät erityisehdot tai -rajoitukset.

3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava sen jäsenvaltion
virallisella kielellä tai virallisilla kielillä, jossa ajoneuvo on tarkoitus
saattaa markkinoille, rekisteröidä tai ottaa käyttöön. Tiedot on annettava
hyväksyntäviranomaiselta saadun hyväksynnän jälkeen ajoneuvon käyt
täjän käsikirjassa.

52 artikla
Komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden valmistajille
tarkoitetut tiedot
1.
Ajoneuvon valmistajan on annettava komponenttien tai erillisten
teknisten yksiköiden valmistajien käyttöön kaikki tiedot, joita tarvitaan
komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden EU-tyyppihyväksyntää
varten tai 45 artiklan mukaisen hyväksynnän saamiseksi ja joihin ta
pauksen mukaan sisältyvät tämän asetuksen nojalla annettavissa dele
goiduissa säädöksissä ja täytäntöönpanosäädöksissä tarkoitetut piirustuk
set.

Ajoneuvon valmistajalla on oikeus edellyttää komponenttien tai erillis
ten teknisten yksiköiden valmistajilta sitovaa sopimusta, jolla turvataan
muiden kuin julkisten, myös teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvien, tie
tojen luottamuksellisuus.

2.
Komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden valmistajan on
EU-tyyppihyväksyntätodistuksen haltijana annettava ajoneuvon valmis
tajalle yksityiskohtaiset tiedot niistä käyttörajoituksista tai asennusta
koskevista erityisedellytyksistä taikka molemmista, jotka todistuksessa
asetetaan 26 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Jos tämän asetuksen nojalla annettavassa delegoidussa säädöksessä niin
säädetään, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden valmistajan
on annettava valmistetun komponentin tai erillisen teknisen yksikön
mukana ohjeita käyttörajoituksista tai asennusta koskevista erityisedel
lytyksistä taikka molemmista.
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XV LUKU
KORJAAMISEEN JA HUOLTAMISEEN TARVITTAVIEN TIETOJEN
SAATAVUUS

53 artikla
Valmistajan velvoitteet
1.
Valmistajan on tarjottava ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen
tarvittavat tiedot syrjimättömästi valtuutettujen jälleenmyyjien, korjaa
mojen ja riippumattomien toimijoiden käyttöön vakiomuodossa verkko
sivustoilla, joilla ne ovat saatavilla vaivattomasti ja nopeasti. Tätä vel
voitetta ei sovelleta, jos ajoneuvo on saanut piensarjahyväksynnän.
Turva- ja ympäristönhallintajärjestelmien moitteettoman toiminnan kan
nalta ratkaisevan tärkeät ohjelmistot voidaan suojata luvattomalta käsit
telyltä. Näiden järjestelmien käsittely, joka on tarpeen korjaamista ja
huoltamista varten tai sallittua valtuutetuille jälleenmyyjille tai korjaa
moille, on sallittava syrjimättömästi myös riippumattomille toimijoille.
2.
Kunnes komissio on vahvistanut 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen
antamisen vakiomuodon, nämä tiedot on asetettava saataville johdonmu
kaisesti niin, että ne ovat kohtuullisen helposti riippumattomien toimi
joiden käsiteltävissä.
Valmistajan on asetettava ohjekirjat ja tarvittavat työvälineet syrjimättö
mästi valtuutettujen jälleenmyyjien, korjaamojen ja riippumattomien toi
mijoiden käyttöön. Käyttöön asettamiseen kuuluu tarvittaessa asianmu
kaisen koulutuksen tarjoaminen ohjelmistojen lataamiseen, vianmää
rityskoodien hallintaan ja työvälineiden käyttöön.
3.
Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista kyseisessä kohdassa tarkoitet
tuihin tietoihin on sisällyttävä:
a) traktorin tyyppi ja malli;
b) ajoneuvon yksiselitteinen valmistenumero;
c) huoltokäsikirjat, mukaan lukien korjaus- ja huoltokirjanpito ja huol
toaikataulut;
d) tekniset käsikirjat ja tekniset huoltotiedotteet;
e) komponentteja ja vianmääritystä koskevat tiedot (kuten mittausten
teoreettiset enimmäis- ja vähimmäisarvot);
f) kytkentäkaaviot;
g) vianmäärityskoodit, myös valmistajakohtaiset koodit;
h) tarvittavat tiedot uuden ohjelmiston tai ohjelmistopäivityksen asen
tamiseksi uuteen ajoneuvoon tai ajoneuvotyyppiin (esimerkiksi oh
jelmiston osanumero);
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i) valmistajakohtaisia välineitä ja varusteita koskevat sekä niiden välit
tämät tiedot;

j) datatietueita koskevat tiedot, testaustiedot ja muut tekniset tiedot
(kuten kaksisuuntaiset valvontatiedot käytetyn tekniikan mukaan);

k) vakioidut työyksiköt tai ajat korjaus- ja huoltotehtäviä varten, jos ne
asetetaan suoraan tai kolmannen osapuolen välityksellä valmistajan
valtuutettujen jälleenmyyjien ja korjaamojen saataville.

4.
Tietyn ajoneuvovalmistajan jakelujärjestelmään kuuluvat valtuu
tetut jälleenmyyjät tai korjaamot on tätä asetusta sovellettaessa katsot
tava riippumattomiksi toimijoiksi, kun ne tarjoavat korjaus- tai huolto
palveluja ajoneuvoille, joiden valmistajien jakelujärjestelmään ne eivät
kuulu.

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

6.
OBD-järjestelmän kanssa yhteensopivien varaosien sekä vianmää
ritykseen käytettävien välineiden ja testilaitteiden valmistamista ja huol
tamista varten valmistajan on annettava OBD-järjestelmän ja ajoneuvon
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot syrjimättömästi kaikille
halukkaille komponenttien, vianmääritykseen käytettävien välineiden tai
testilaitteiden valmistajille tai korjaajille.

7.
Vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien ajoneuvojen laitteiden
suunnittelua ja valmistusta varten valmistajan on annettava OBD-järjes
telmän ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot syr
jimättömästi kaikille halukkaille vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien
ajoneuvojen käytössä tarvittavien laitteiden valmistajille, asentajille tai
korjaajille.

8.
Hakiessaan EU-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyn
tää valmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle todiste tämän
asetuksen noudattamisesta tässä artiklassa vaadittujen tietojen osalta.

Jos tällaisia tietoja ei ole saatavilla tai ne eivät ole tämän asetuksen ja
tämän asetuksen nojalla annettavien, EU-tyyppihyväksyntää tai kansal
lista tyyppihyväksyntää haettaessa sovellettavien delegoitujen säädösten
ja täytäntöönpanosäädösten mukaisia, valmistajan on annettava todiste
kuuden kuukauden kuluessa päivästä, jona hyväksyntä annetaan.
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Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan malli
OBD-järjestelmän ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvitta
vien tietojen saatavuutta koskevalle todistukselle, jolla hyväksyntäviran
omaiselle annetaan tällainen todiste vaatimustenmukaisuudesta. Tämä
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
tarkastelumenettelyä noudattaen.

9.
Jos todistetta säännösten noudattamisesta ei anneta 8 kohdan toi
sessa alakohdassa tarkoitetussa määräajassa, hyväksyntäviranomaisen on
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet noudattamisen varmistamiseksi.

10.
Valmistajan on asetettava ajoneuvon korjaamiseen ja huoltami
seen tarvittavien tietojen myöhemmät muutokset ja lisäykset saataville
verkkosivustollaan samaan aikaan kuin ne annetaan valtuutettujen kor
jaamojen käyttöön.

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

12.
Siirretään komissiolle valta antaa 71 artiklan mukaisesti delegoi
tuja säädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset vaatimukset korjaa
miseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudelle ja erityisesti
tekniset eritelmät, jotka liittyvät siihen, miten ajoneuvon korjaamiseen ja
huoltamiseen tarvittavat tiedot on annettava.

13.
Komissio mukauttaa 12 kohdassa tarkoitetuilla delegoiduilla sää
döksillä tässä artiklassa asetettuja tietovaatimuksia, myös teknisiä eritel
miä, jotka liittyvät siihen, miten ajoneuvon korjaamiseen ja huoltami
seen tarvittavat tiedot on tarjottava, jotta vaatimukset olisivat oikeasuh
teisia etenkin tapauksissa, joissa valmistajan asianomaisen ajoneuvotyy
pin tuotantomäärä on suhteellisen pieni, ottaen huomioon liitteessä II
vahvistetut pienten sarjojen ajoneuvojen enimmäismäärät. Tällainen mu
kautus voi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa johtaa vapautuk
seen vaatimuksesta antaa tiedot vakiomuodossa. Mahdollisella mukau
tuksella tai vapautuksella on joka tapauksessa varmistettava, että tämän
artiklan tavoitteet voidaan saavuttaa.

54 artikla
Velvoitteet, kun tyyppihyväksynnän haltijoita on useita
Kun kyse on asteittaisesta tyyppihyväksynnästä, yhdistetystä tyyppihy
väksynnästä ja monivaiheisesta tyyppihyväksynnästä, kulloisestakin
tyyppihyväksynnästä vastaava valmistaja vastaa myös asianomaiseen
järjestelmään, komponenttiin, erilliseen tekniseen yksikköön tai tiettyyn
vaiheeseen liittyvien korjaamiseen tarvittavien tietojen toimittamisesta
sekä lopulliselle valmistajalle että riippumattomille toimijoille.
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Lopullinen valmistaja vastaa kokonaista ajoneuvoa koskevien tietojen
toimittamisesta riippumattomille toimijoille.

55 artikla
Ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen
saannista perittävä maksu
1.
Valmistaja saa veloittaa kohtuullisen ja kustannuksiin nähden oi
keasuhteisen maksun tämän asetuksen piiriin kuuluvien ajoneuvojen
korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen, työvälineiden ja kou
lutuksen saamisesta. Maksu ei ole kohtuullinen eikä oikeasuhteinen, jos
saatavuutta ei hyödynnetä, koska maksussa ei ole huomioitu sitä, kuinka
paljon riippumaton toimija saatavuutta hyödyntää.

2.
Valmistajan on asetettava ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen
tarvittavat tiedot käyttöön päivä-, kuukausi- ja vuosikohtaisesti, jolloin
tietojen saannista perittävät maksut vaihtelevat tietojen saatavuuden kes
ton mukaan.

56 artikla
Ajoneuvotietojen saatavuutta käsittelevä foorumi
Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyöty
ajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaa
miseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Eu
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytän
töönpanosta ja muuttamisesta 18 päivänä heinäkuuta 2008 annetun ko
mission asetuksen (EY) N:o 692/2008 (1) 13 artiklan 9 kohdan mukai
sesti perustetun ajoneuvotietojen saatavuutta käsittelevän foorumin toi
minnan soveltamisala laajennetaan koskemaan tämän asetuksen sovelta
misalaan kuuluvia ajoneuvoja.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu foorumi antaa ajoneuvon OBD-jär
jestelmän ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tieto
jen tahallisesta tai tahattomasta väärinkäytöstä saadun näytön perusteella
komissiolle neuvoja tällaisen tietojen väärinkäytön estämistä koskeviksi
toimenpiteiksi.

XVI LUKU
TUTKIMUSLAITOSTEN NIMEÄMINEN JA ILMOITTAMINEN

57 artikla
Tutkimuslaitoksiin liittyvät vaatimukset
1.
Tutkimuslaitoksen nimeävän hyväksyntäviranomaisen on varmis
tettava ennen tutkimuslaitoksen nimeämistä 59 artiklan mukaisesti, että
kyseinen tutkimuslaitos täyttää tämän artiklan 2–9 kohdassa säädetyt
vaatimukset.
(1) EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1.
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2.
Tutkimuslaitos on perustettava jäsenvaltion kansallisen lainsäädän
nön mukaisesti, ja sillä on oltava oikeushenkilöllisyys, sanotun kuiten
kaan rajoittamatta 60 artiklan 1 kohdan soveltamista.

3.
Tutkimuslaitoksen on oltava arvioimansa ajoneuvon, järjestelmän,
komponentin tai erillisen teknisen yksikön suunnittelu-, valmistus-, toi
mitus- tai huoltoprosessista riippumaton ulkopuolinen taho.

Laitoksen, joka kuuluu sellaisia yrityksiä edustavaan toimialajärjestöön
tai ammatilliseen liittoon, jotka osallistuvat laitoksen arvioimien, testaa
mien tai tarkastamien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai eril
listen teknisten yksiköiden suunnitteluun, valmistukseen, toimittamiseen,
asentamiseen, käyttöön tai huoltoon, voidaan katsoa täyttävän ensim
mäisen alakohdan vaatimukset edellyttäen, että osoitetaan sen riippumat
tomuus ja eturistiriitojen puuttuminen.

4.
Tutkimuslaitos, sen ylin johto ja niiden toimintaluokkien toimien
suorittamisesta vastaava henkilöstö, joita varten laitos on nimetty 59 ar
tiklan 1 kohdan mukaisesti, eivät saa olla arvioimiensa ajoneuvojen,
järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden suunnit
telija, valmistaja, toimittaja tai huoltaja eivätkä edustaa tällaiseen toi
mintaan osallistuvia osapuolia. Tämä ei sulje pois mahdollisuutta käyt
tää tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja arvioituja ajoneuvoja, järjes
telmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä, jotka ovat välttä
mättömiä tutkimuslaitoksen toiminnalle, tai käyttää tällaisia ajoneuvoja,
järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä henkilökohtai
siin tarkoituksiin.

Tutkimuslaitoksen on varmistettava, että sen tytäryhtiöiden tai alihank
kijoiden toimet eivät vaikuta niiden toimintaluokkien toimien luottamuk
sellisuuteen, objektiivisuuteen ja puolueettomuuteen, joita varten se on
nimetty.

5.
Tutkimuslaitoksen ja sen henkilöstön on suoritettava niiden toi
mintaluokkien toimet, joita varten laitos on nimetty, mahdollisimman
suurta ammatillista luotettavuutta ja kyseisellä erityisalalla vaadittavaa
teknistä pätevyyttä noudattaen, ja niiden on oltava vapaat kaikesta, eri
tyisesti taloudellisesta, painostuksesta ja johdattelusta, joka saattaisi vai
kuttaa niiden suorittamaan arviointiin tai arviointitoimien tuloksiin, eri
tyisesti sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joille näiden
toimien tuloksilla on merkitystä.

6.
Tutkimuslaitoksen on suoriuduttava kaikista niiden toimintaluok
kien toimista, joita varten se nimetään 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti,
ja osoitettava nimeävää hyväksyntäviranomaista tyydyttävällä tavalla,
että sillä on

a) henkilöstö, jolla on asianmukaiset taidot, tekninen tietämys, amma
tillinen koulutus sekä riittävä ja soveltuva kokemus tehtävien suorit
tamiseksi;
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b) kuvaukset menettelyistä, joiden mukaisesti se suorittaa niiden toimin
taluokkien toimet, joita varten se hakee nimeämistä, ja joiden avulla
varmistetaan kyseisten menettelyjen avoimuus ja toistettavuus;

c) käytössään menettelyt, joiden mukaisesti se suorittaa niiden toiminta
luokkien toimet, joita varten se hakee nimeämistä, ja joissa otetaan
asianmukaisesti huomioon asianomaisten ajoneuvojen, järjestelmien,
komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden tekninen monimut
kaisuus sekä se, onko kyse massa- vai sarjatuotannosta; ja

d) käytössään keinot suorittaa asianmukaisesti niiden toimintaluokkien
toimet, joita varten se hakee nimeämistä, ja mahdollisuus käyttää
kaikkia tarvittavia laitteita tai välineitä.

Sen on lisäksi osoitettava nimeävälle hyväksyntäviranomaiselle, että se
täyttää 61 artiklan mukaisesti annettavissa delegoiduissa säädöksissä
vahvistetut vaatimukset, jotka ovat aiheellisia niiden toimintaluokkien
osalta, joita varten se on nimetty.

7.
Tutkimuslaitoksen, sen ylimmän johdon ja arviointihenkilöstön
puolueettomuus on taattava. Ne eivät saa osallistua toimintaan, joka
voi olla ristiriidassa niiden suorittaman arvioinnin riippumattomuuden
kanssa tai vaarantaa niiden luotettavuuden niiden toimintaluokkien toi
missa, joita varten ne on nimetty.

8.
Tutkimuslaitoksen on otettava sen toiminnan kattava vastuuvakuu
tus, jollei tällainen vastuu kuulu jäsenvaltiolle kansallisen lainsäädännön
mukaisesti tai jollei jäsenvaltio itse ole suoraan vastuussa vaatimusten
mukaisuuden arvioinnista.

9.
Tutkimuslaitoksen henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus kaikkien
niiden tietojen suhteen, jotka se saa tietoonsa suorittaessaan tehtäviään
tämän asetuksen tai sen täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen
lainsäädännön säännösten mukaisesti; vaitiolovelvollisuutta ei sovelleta
nimeävään hyväksyntäviranomaiseen nähden eikä tapauksissa, joissa
unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä toisin vaa
ditaan. Omistusoikeudet on suojattava.

58 artikla
Tutkimuslaitosten tytäryhtiöt ja alihankinta
1.
Tutkimuslaitos voi teettää alihankintana osan toimista, joita varten
se on nimetty 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti, tai teettää kyseiset
toimet tytäryhtiöllään vain, jos siitä on sovittu nimeävän hyväksyntävi
ranomaisen kanssa.
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2.
Jos tutkimuslaitos teettää tiettyjä niiden toimintaluokkien toimia,
joita varten se on nimetty, alihankintana tai tytäryhtiöllä, sen on var
mistettava, että alihankkija tai tytäryhtiö täyttää 57 artiklassa säädetyt
vaatimukset, ja tiedotettava asiasta nimeävälle hyväksyntäviranomaisel
le.

3.
Tutkimuslaitos kantaa täyden vastuun alihankkijoiden tai tytäryh
tiöiden suorittamista tehtävistä riippumatta siitä, mihin nämä ovat sijoit
tautuneet.

4.
Tutkimuslaitoksen on pidettävä nimeävän hyväksyntäviranomaisen
saatavilla asiakirjat, jotka koskevat alihankkijan tai tytäryhtiön pätevyy
den arviointia ja niiden suorittamia tehtäviä.

59 artikla
Tutkimuslaitosten nimeäminen
1.
Tutkimuslaitos nimetään asiantuntemuksensa mukaan yhteen tai
useampaan seuraavista toimintaluokasta:

a) luokka A: tutkimuslaitokset, jotka tekevät omissa tiloissaan tässä
asetuksessa ja liitteessä I luetteloiduissa säädöksissä tarkoitetut testit;

b) luokka B: tutkimuslaitokset, jotka valvovat tässä asetuksessa ja liit
teessä I luetteloiduissa säädöksissä tarkoitettuja testejä, jotka tehdään
valmistajan tai kolmannen osapuolen tiloissa;

c) luokka C: tutkimuslaitokset, jotka arvioivat ja seuraavat säännölli
sesti valmistajan menettelyjä tuotannon vaatimustenmukaisuuden val
vomiseksi;

d) luokka D: tutkimuslaitokset, jotka valvovat tai tekevät testejä tai tar
kastuksia tuotannon vaatimustenmukaisuuden seuraamiseksi.

2.
Hyväksyntäviranomainen voidaan nimetä tutkimuslaitokseksi yh
dessä tai useammassa 1 kohdassa mainitussa toimintaluokassa.

3.
Muita kuin 60 artiklan mukaisesti nimettyjä kolmansien maiden
tutkimuslaitoksia voidaan ilmoittaa 63 artiklan soveltamiseksi ainoas
taan, jos unionin ja kyseisen kolmannen maan kahdenvälisessä sopimuk
sessa määrätään tällaisesta tutkimuslaitoksen hyväksymisestä. Tämä ei
estä tutkimuslaitosta, joka on perustettu jäsenvaltion kansallisen lainsää
dännön nojalla 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti, perustamasta sivutoi
mipaikkoja kolmansiin maihin edellyttäen, että sivutoimipaikat ovat suo
raan nimetyn tutkimuslaitoksen johdon ja valvonnan alaisia.
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60 artikla
Valmistajan akkreditoidut omat tutkimuslaitokset
1.
Valmistajan akkreditoitu oma tutkimuslaitos voidaan nimetä ai
noastaan toimintaluokkaan A vastaamaan sellaisista teknisistä vaatimuk
sista, joiden osalta tämän asetuksen nojalla annettavissa delegoidussa
säädöksessä sallitaan itsetestaus. Tämän tutkimuslaitoksen on oltava it
senäinen ja erillinen osa kyseistä yritystä, ja se ei saa osallistua arvioi
miensa ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten
yksiköiden suunnitteluun, valmistukseen, toimittamiseen tai huoltoon.

2.
Akkreditoidun oman tutkimuslaitoksen on täytettävä seuraavat
vaatimukset:

a) akkreditoitu oma tutkimuslaitos on jäsenvaltion hyväksyntäviran
omaisen nimeämä ja asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 artiklan 11
kohdan määritelmän mukaisen kansallisen akkreditointielimen tämän
asetuksen 61 artiklassa tarkoitettujen vaatimusten ja menettelyjen
mukaisesti akkreditoima;

b) akkreditoitu oma tutkimuslaitos ja sen henkilöstö muodostavat orga
nisatorisen kokonaisuuden ja käyttävät sen yrityksen sisällä, jonka
osa ne ovat, raportointimenetelmiä, jotka takaavat niiden puolueetto
muuden ja osoittavat sen asiaankuuluvalle kansalliselle akkreditoin
tielimelle;

c) akkreditoitu oma tutkimuslaitos ja sen henkilöstö eivät osallistu toi
mintaan, joka voi olla ristiriidassa niiden suorittaman arvioinnin riip
pumattomuuden kanssa tai vaarantaa niiden luotettavuuden niiden
toimintaluokkien toimissa, joita varten ne on nimetty;

d) akkreditoitu oma tutkimuslaitos tarjoaa palvelujaan yksinomaan yri
tykselle, jonka osa se on.

3.
Akkreditoitua omaa tutkimuslaitosta ei tarvitse ilmoittaa komissi
olle 63 artiklan mukaisesti, mutta yrityksen, jonka osa laitos on, tai
kansallisen akkreditointielimen on nimeävän hyväksyntäviranomaisen
pyynnöstä toimitettava tutkimuslaitoksen akkreditointia koskevat tiedot
kyseiselle viranomaiselle.

61 artikla
Tutkimuslaitosten

toimintavaatimuksia
menettelyt

ja

arviointia

koskevat

Sen varmistamiseksi, että tutkimuslaitosten toiminta on yhtä korkeata
soista kaikissa jäsenvaltioissa, komissiolle siirretään valta antaa 71 artik
lan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan vaatimukset,
joita tutkimuslaitosten on noudatettava, sekä menettely tutkimuslaitosten
arvioimiseksi 62 artiklan mukaisesti ja akkreditoimiseksi 60 artiklan
mukaisesti.

02013R0167 — FI — 18.04.2019 — 005.001 — 61
▼B
62 artikla
Tutkimuslaitosten osaamisen arviointi
1.
Nimeävän hyväksyntäviranomaisen on laadittava arviointiraportti,
jossa osoitetaan, että ehdolla olevan tutkimuslaitoksen vaatimustenmu
kaisuus on arvioitu tässä asetuksessa ja tämän asetuksen nojalla annet
tavissa delegoiduissa säädöksissä asetettujen vaatimusten suhteen. Tähän
raporttiin voi kuulua akkreditointielimen myöntämä akkreditointitodis
tus.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun raportin perustana oleva arviointi on
tehtävä niiden säännösten mukaisesti, jotka vahvistetaan 61 artiklan no
jalla annettavassa delegoidussa säädöksessä. Arviointiraportti on tarkis
tettava vähintään kolmen vuoden välein.

3.
Arviointiraportti on pyynnöstä toimitettava komissiolle. Tällaisissa
tapauksissa ja jos arviointi ei perustu kansallisen akkreditointielimen
antamaan akkreditointitodistukseen, jolla todistetaan tutkimuslaitoksen
täyttävän tämän asetuksen vaatimukset, nimeävän hyväksyntäviranomai
sen on toimitettava komissiolle asiakirjatodisteita, jotka osoittavat tutki
muslaitoksen pätevyyden ja käytössä olevat järjestelyt sen varmistami
seksi, että nimeävä hyväksyntäviranomainen valvoo tutkimuslaitosta
säännöllisesti ja että laitos täyttää tässä asetuksessa ja tämän asetuksen
nojalla annettavissa delegoiduissa säädöksissä asetetut vaatimukset.

4.
Hyväksyntäviranomaisen, joka hakee nimeämistä tutkimuslaitok
seksi 59 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on dokumentoitava vaatimusten
mukaisuus arvioinnissa, jonka suorittavat arvioitavasta toiminnasta riip
pumattomat tarkastajat. Tarkastajat voivat olla samasta organisaatiosta,
kunhan he ovat hallinnollisesti erillään arvioitavaa toimintaa suoritta
vasta henkilöstöstä.

5.
Akkreditoidun oman tutkimuslaitoksen on noudatettava tämän ar
tiklan soveltuvia säännöksiä.

63 artikla
Ilmoitusmenettelyt
1.
Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle kunkin jäsenvaltiossa ni
metyn tutkimuslaitoksen nimi, osoite, myös sähköpostiosoite, vastuu
henkilöt ja toimintaluokat sekä näiden nimeämisten myöhemmät muu
tokset. Ilmoituksessa on mainittava, mitä liitteessä I luetteloituja kohteita
varten tutkimuslaitokset on nimetty.

2.
Tutkimuslaitos voi hoitaa 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja toi
mintoja tyyppihyväksynnästä vastaavan nimeävän hyväksyntäviranomai
sen puolesta vain, jos siitä on ilmoitettu etukäteen komissiolle tämän
artiklan 1 kohdan mukaisesti.
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3.
Useat nimeävät hyväksyntäviranomaiset voivat nimetä ja näiden
nimeävien hyväksyntäviranomaisten jäsenvaltiot voivat ilmoittaa saman
tutkimuslaitoksen riippumatta siitä, minkä toimintaluokan tai -luokkien
toimia sen on määrä suorittaa 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

4.
Komissiolle on ilmoitettava myöhemmistä merkittävistä nimeämi
sen muutoksista.

5.
Jos jonkin liitteessä I luetteloidun säädöksen soveltamiseksi on
nimettävä tietty organisaatio tai toimivaltainen elin, jonka toiminta ei
sisälly 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimintaluokkiin, on teh
tävä tämän artiklan mukainen ilmoitus.

6.
Komissio julkaisee verkkosivustollaan luettelon ja yksityiskohtai
set tiedot tämän artiklan mukaisesti ilmoitetuista tutkimuslaitoksista.

64 artikla
Nimeämisen muutokset
1.
Jos nimeävä hyväksyntäviranomainen on todennut tai saanut tietää,
että sen nimeämä tutkimuslaitos ei enää täytä tässä asetuksessa säädet
tyjä vaatimuksia tai velvoitteitaan, nimeävän hyväksyntäviranomaisen
on rajoitettava nimeämistä taikka peruutettava se tilapäisesti tai koko
naan riippuen siitä, miten vakavaa kyseisten vaatimusten noudattamatta
jättäminen tai velvoitteiden laiminlyönti on ollut. Jäsenvaltion, joka on
ilmoittanut kyseisen tutkimuslaitoksen, on viipymättä ilmoitettava asi
asta komissiolle. Komissio muuttaa 63 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja
julkaistuja tietoja vastaavasti.

2.
Jos nimeämistä rajoitetaan tai se peruutetaan tilapäisesti tai koko
naan tai jos tutkimuslaitos on lopettanut toimintansa, nimeävän hyväk
syntäviranomaisen on asianmukaisin toimenpitein varmistettava, että ky
seisen laitoksen asiakirja-aineistot joko käsittelee toinen tutkimuslaitos
tai ne pidetään nimeävän hyväksyntäviranomaisen tai markkinavalvon
taviranomaisten pyynnöstä näiden viranomaisten saatavilla.

65 artikla
Tutkimuslaitosten pätevyyden kyseenalaistaminen
1.
Komissio tutkii kaikki tapaukset, joissa se epäilee tai sen tietoon
saatetaan epäilys, että tutkimuslaitos ei ole pätevä tai että se ei enää
täytä vaatimuksia ja velvoitteitaan.

2.
Nimeävän hyväksyntäviranomaisen jäsenvaltion on toimitettava
pyynnöstä komissiolle kaikki tiedot, jotka liittyvät nimeämisen perustei
siin tai asianomaisen tutkimuslaitoksen nimeämisen voimassa pitämi
seen.
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3.
Komissio varmistaa, että kaikkia sen tutkimusten yhteydessä saa
tuja arkaluonteisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

4.
Jos komissio toteaa, että tutkimuslaitos ei täytä tai ei enää täytä
sen nimeämiselle asetettuja vaatimuksia, se ilmoittaa asiasta nimeävän
hyväksyntäviranomaisen jäsenvaltiolle voidakseen vahvistaa yhteis
työssä kyseisen jäsenvaltion kanssa tarvittavat korjaavat toimenpiteet
ja pyytää kyseistä jäsenvaltiota ryhtymään näihin korjaaviin toimenpi
teisiin, mukaan lukien nimeämisen peruuttaminen tarvittaessa.

66 artikla
Tutkimuslaitosten toimintaan liittyvät velvoitteet
1.
Tutkimuslaitoksen on suoritettava niiden toimintaluokkien toimet,
joita varten se on nimetty, nimeävän hyväksyntäviranomaisen puolesta
ja tässä asetuksessa ja sen liitteessä I luetteloiduissa säädöksissä sää
dettyjen arviointimenettelyjen ja testausmenetelmien mukaisesti.

Tutkimuslaitoksen on valvottava sellaisten testien tekemistä, joita edel
lytetään tässä asetuksessa tai jossakin liitteessä I luetteloidussa säädök
sessä määritettyä hyväksyntää tai tarkastuksia varten, tai tehtävä tällaiset
testit itse, paitsi jos vaihtoehtoiset menettelyt sallitaan. Tutkimuslaitos ei
saa tehdä testejä, arviointeja tai tarkastuksia, joita varten hyväksyntävi
ranomainen ei ole sitä asianmukaisesti nimennyt.

2.

Tutkimuslaitoksen on aina

a) annettava nimeävän hyväksyntäviranomaisen tarvittaessa tarkkailla
tutkimuslaitoksen suorittamaa vaatimustenmukaisuuden arviointia; ja

b) toimitettava nimeävälle hyväksyntäviranomaiselle kaikki sen pyy
tämät tiedot tämän asetuksen soveltamisalan mukaisista toimintaluo
kistaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 57 artiklan 9 kohdan ja
67 artiklan soveltamista.

3.
Jos tutkimuslaitos havaitsee, että valmistaja ei ole noudattanut
tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia, sen on ilmoitettava asiasta
nimeävälle hyväksyntäviranomaiselle, jotta nimeävä hyväksyntäviran
omainen voi vaatia valmistajaa ryhtymään asianmukaisiin korjaaviin
toimenpiteisiin ja sen jälkeen olla antamatta tyyppihyväksyntätodistusta,
jollei asianmukaisia korjaavia toimenpiteitä toteuteta hyväksyntäviran
omaista tyydyttävällä tavalla.

4.
Jos nimeävän hyväksyntäviranomaisen puolesta toimiva tutkimus
laitos havaitsee valvoessaan tuotannon vaatimustenmukaisuutta tyyppi
hyväksyntätodistuksen antamisen jälkeen, että ajoneuvo, järjestelmä,
komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei enää ole tämän asetuksen
mukainen, sen on ilmoitettava asiasta nimeävälle hyväksyntäviranomai
selle. Hyväksyntäviranomaisen on toteutettava 28 artiklassa säädetyt
asianmukaiset toimenpiteet.
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67 artikla
Tutkimuslaitosten tiedotusvelvoitteet
1.
Tutkimuslaitoksen on ilmoitettava nimeävälle hyväksyntäviran
omaiselle
a) havaitut vaatimustenvastaisuudet, jotka saattavat edellyttää tyyppihy
väksyntätodistuksen epäämistä, rajoittamista tai peruuttamista tilapäi
sesti tai kokonaan;
b) olosuhteet, jotka vaikuttavat nimeämisen soveltamisalaan ja edelly
tyksiin;
c) markkinavalvontaviranomaisten esittämät, tutkimuslaitoksen toimin
taa koskevat tietopyynnöt.
2.
Tutkimuslaitoksen on nimeävän hyväksyntäviranomaisen pyyn
nöstä toimitettava tietoja nimeämisen soveltamisalaan kuuluvista toi
mista sekä muista suoritetuista toimista, rajat ylittävät toimet ja alihan
kinta mukaan luettuina.

XVII LUKU
TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSET JA DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET

68 artikla
Täytäntöönpanosäädökset
Jotta voidaan saavuttaa tämän asetuksen tavoitteet ja varmistaa tämän
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissio hyväksyy 69 artik
lan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöön
panosäädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavat täytäntöönpanotoimenpi
teet:
a) 22 artiklassa tarkoitetut ilmoituslomakkeen ja valmistusasiakirjojen
mallit;
b) 24 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu EU-tyyppihyväksyntätodistusten
numerointijärjestelmä;
c) 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu EU-tyyppihyväksyntätodistuksen
malli;
d) 25 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun EU-tyyppihyväksyn
tätodistukseen liitetyn testausselostesivun malli;
e) 25 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun sovellettavien vaatimusten tai
säädösten luettelon malli;
f) 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun testausselosteen muotoa koskevat
yleiset vaatimukset;
g) 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuustodistuksen
malli;
h) 34 artiklassa tarkoitettu EU-tyyppihyväksyntämerkin malli;
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i) 35 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu lupa myöntää uusien tekniikoiden
tai uusien ratkaisujen EU-tyyppihyväksyntää koskeva vapautus;
j) tyyppihyväksyntätodistuksen ja vaatimustenmukaisuustodistuksen
malli 35 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen uusien tekniikoiden ja
uusien ratkaisujen osalta;
k) 36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu jäsenvaltiolle myönnettävä lupa
jatkaa tyyppihyväksyntää;
l) 45 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo osista ja varusteista;
m) 46 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun todistuksen malli ja numerointi
järjestelmä sekä kaikki kyseisessä artiklassa tarkoitetun lupamenet
telyn osatekijät;
n) 53 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu malli todistukselle, jolla hyväk
syntäviranomaiselle annetaan todiste vaatimustenmukaisuudesta.

69 artikla
Komiteamenettely
1.
Komissiota avustaa tekninen komitea – maatalousajoneuvot. Tämä
komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2.
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o
182/2011 5 artiklaa.
Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytän
töönpanosäädökseksi ja sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 ar
tiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

70 artikla
Liitteiden muuttaminen
Siirretään komissiolle myös valta antaa 71 artiklan mukaisesti delegoi
tuja säädöksiä, jotka koskevat liitteen I muuttamista, säädösviitteiden
lisäämiseksi ja oikaisujen huomioon ottamiseksi, sanotun kuitenkaan
rajoittamatta tämän asetuksen liitteiden muuttamista koskevien tämän
asetuksen muiden säännösten soveltamista.

71 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artik
lassa säädetyin edellytyksin.
▼M5
2.
Siirretään 17 artiklan 5 kohdassa, 18 artiklan 4 kohdassa, 19 artik
lan 6 kohdassa, 20 artiklan 8 kohdassa, 27 artiklan 6 kohdassa, 28 ar
tiklan 6 kohdassa, 45 artiklan 4 kohdassa, 49 artiklan 3 kohdassa,
53 artiklan 12 kohdassa, 61 artiklassa ja 70 artiklassa tarkoitettu valta
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi 22 päivästä
maaliskuuta 2013. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vas
tusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin
kauden päättymistä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan
kertomuksen viimeistään 22 päivänä kesäkuuta 2022 ja yhdeksän kuu
kautta ennen kunkin seuraavan viiden vuoden kauden päättymistä.
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3.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa
17 artiklan 5 kohdassa, 18 artiklan 4 kohdassa, 19 artiklan 6 kohdassa,
20 artiklan 8 kohdassa, 27 artiklan 6 kohdassa, 28 artiklan 6 kohdassa,
45 artiklan 4 kohdassa, 49 artiklan 3 kohdassa, 53 artiklan 12 kohdassa,
61 artiklassa ja 70 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruutta
mispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siir
to. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkais
taan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä,
päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien
delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio
antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5.
Edellä olevien 17 artiklan 5 kohdan, 18 artiklan 4 kohdan, 19 ar
tiklan 6 kohdan, 20 artiklan 8 kohdan, 27 artiklan 6 kohdan, 28 artiklan
6 kohdan, 45 artiklan 4 kohdan, 49 artiklan 3 kohdan, 53 artiklan 12
kohdan, 61 artiklan ja 70 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee
voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kah
den 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 ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta
säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa
jatketaan kahdella kuukaudella.

XVIII LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

72 artikla
Seuraamukset
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita määrätään ta
louden toimijoille, jotka rikkovat tätä asetusta tai tämän asetuksen no
jalla annettavia delegoituja säädöksiä tai täytäntöönpanosäädöksiä. Jä
senvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamus
ten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkai
ta, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä
säännökset komissiolle viimeistään 23 päivänä maaliskuuta 2015 ja il
moitettava sille viipymättä niihin myöhemmin tehtävistä muutoksista.
2.

Seuraamuksia on määrättävä seuraavista rikkomuksista:

a) väärien tietojen antaminen hyväksyntä- tai takaisinkutsumenettelyn
kuluessa;
b) tyyppihyväksynnän tai käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden tes
titulosten väärentäminen;
c) sellaisten tietojen tai teknisten eritelmien ilmoittamatta jättäminen,
jotka saattaisivat johtaa takaisinkutsun järjestämiseen taikka tyyppi
hyväksynnän epäämiseen tai peruuttamiseen;
d) estolaitteiden käyttäminen;
e) kieltäytyminen antamasta tietoja saataville;
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f) talouden toimija asettaa saataville markkinoilla hyväksyntää edellyt
täviä ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yk
siköitä ilman tällaista hyväksyntää taikka väärentää asiakirjoja tai
merkintöjä tässä tarkoituksessa.

73 artikla
Siirtymäsäännökset
1.
Rajoittamatta tämän asetuksen muiden säännösten soveltamista
tällä asetuksella ei mitätöidä ajoneuvolle, järjestelmälle, komponentille
tai erilliselle tekniselle yksikölle ennen 1 päivää tammikuuta 2016
myönnettyä EU-tyyppihyväksyntää.
2.
Hyväksyntäviranomaisten on edelleen myönnettävä laajennuksia 1
kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai
erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntöihin direktiivin 2003/37/EY
ja 76 artiklan 1 kohdassa lueteltujen direktiivien mukaisesti. Näitä hy
väksyntöjä ei kuitenkaan saa käyttää kokonaisen ajoneuvon tyyppihy
väksynnän saamiseksi tämän asetuksen mukaisesti.
3.
Poiketen siitä, mitä tässä asetuksessa säädetään, uusia järjestelmiä,
komponentteja, erillisiä teknisiä yksiköitä tai sellaisten ajoneuvotyyp
pien ajoneuvoja, joille on myönnetty kokonaisen ajoneuvon tyyppihy
väksyntä direktiivin 2003/37/EY mukaisesti, voidaan rekisteröidä, saat
taa markkinoille tai ottaa käyttöön 31 päivään joulukuuta 2017 saakka.
Sellaisten ajoneuvotyyppien uusia ajoneuvoja, joilta ei vaadittu tyyppi
hyväksyntää direktiivin 2003/37/EY mukaisesti, voidaan myös rekiste
röidä tai ottaa käyttöön mainittuun päivämäärään saakka sen jäsenval
tion lainsäädännön mukaisesti, jossa käyttöönotto tai rekisteröinti tapah
tuu.
Kansalliset viranomaiset eivät saa sellaisessa tapauksessa kieltää, rajoit
taa tai estää hyväksytyn tyypin mukaisten ajoneuvojen rekisteröintiä,
markkinoille saattamista tai käyttöönottoa.

74 artikla
Kertomus
1.
Jäsenvaltioiden on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019 ilmoi
tettava komissiolle tässä asetuksessa säädettyjen tyyppihyväksyntäme
nettelyjen soveltamisesta.
2.
Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen perus
teella komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 Euroopan
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamises
ta.

75 artikla
Uudelleentarkastelu
1.
Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 Euroopan
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 3 kohdassa tarkoitetuista aiheista.
2.
Kertomuksen on perustuttava asiaankuuluvien sidosryhmien laa
jaan kuulemiseen, ja siinä on otettava huomioon voimassa olevat asiaan
liittyvät eurooppalaiset ja kansainväliset standardit.

02013R0167 — FI — 18.04.2019 — 005.001 — 68
▼B
3.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 31 päivään joulukuuta
2021 mennessä kertomus seuraavista:
a) asianomaisen jäsenvaltion kansallisten viranomaisten tämän asetuk
sen soveltamisalaan kuuluville ajoneuvoille ennen niiden ensirekiste
röintiä myöntämien yksittäishyväksyntöjen lukumäärä vuotta kohden
1 päivän tammikuuta 2016 jälkeen;
b) tällaisiin hyväksyntöihin sovelletut kansalliset perusteet, jos ne poik
kesivat EU-tyyppihyväksynnän pakollisista vaatimuksista.
4.
Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia, ja siinä
on tarkasteltava yksittäishyväksyntöjen sisällyttämistä tähän asetukseen
yhdenmukaistettujen vaatimusten perusteella.
76 artikla
Kumoaminen
▼M5
1.
Rajoittamatta tämän asetuksen 73 artiklan 2 kohdan soveltamista
kumotaan direktiivit 76/432/ETY,
76/763/ETY,
77/537/ETY,
78/764/ETY, 80/720/ETY, 86/297/ETY, 86/298/ETY, 86/415/ETY,
87/402/ETY, 2000/25/EY, 2003/37/EY, 2008/2/EY, 2009/57/EY,
2009/58/EY, 2009/59/EY, 2009/60/EY, 2009/61/EY, 2009/63/EY,
2009/64/EY, 2009/66/EY, 2009/68/EY, 2009/75/EY, 2009/76/EY ja
2009/144/EY 1 päivästä tammikuuta 2016.
▼B
2.
Viittauksia kumottuihin direktiiveihin pidetään viittauksina tähän
asetukseen, ja direktiivin 2003/37/EY osalta ne luetaan liitteessä III olevan
vastaavuustaulukon mukaisesti.
77 artikla
Direktiivin 2006/42/EY muuttaminen
Korvataan direktiivin 2006/42/EY 1 artiklan 2 kohdan e alakohdan
ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:
”— maatalous- ja metsätraktoreihin lukuun ottamatta näihin ajoneu
voihin kiinnitettyjä koneita,”
78 artikla
Voimaantulo ja soveltaminen
1.
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
2.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016.

Maaliskuun 22 päivästä 2013 kansalliset viranomaiset eivät voi evätä
valmistajan pyytämää EU-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihy
väksyntää uudelta ajoneuvotyypiltä eivätkä kieltää uuden ajoneuvon re
kisteröintiä, markkinoille saattamista tai käyttöönottoa, jos ajoneuvo on
tämän asetuksen ja sen nojalla annettavien delegoitujen säädösten ja
täytäntöönpanosäädösten mukainen.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaise
naan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼B
LIITE I
LUETTELO AJONEUVON EU-TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ KOSKEVISTA VAATIMUKSISTA

Nro

Artikla

Kohde

Säädösviite

Moottori
ajoneu
T1a
vot

Ajoneuvoluokat
T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T4.1a

T4.1b
(+)

T4.2a

T4.2b
(+)

T4.3a

T4.3b

Ca

Cb
(++)

Ra

Rb

Sa

Sb

X

X

X

X

1

17 artiklan 2
kohdan
a
alakohta

Ajoneuvon ra
kenteellinen
kestävyys

RVFSR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

2

17 artiklan 2
kohdan
b
alakohta

Suurin raken
teellinen nope
us, kierrosno
peuden rajoitin
ja nopeudenra
joittimet

RVFSR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

3

17 artiklan 2
kohdan
b
alakohta

Jarrut ja perä
vaunun jarru
kytkentä

RVBR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

17 artiklan 2
kohdan
b
alakohta

Nopeiden trak
toreiden ohjaus

RVFSR (perusta: Esääntö nro 79 Rev
[uusi numero])

Y

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

I

NA NA NA NA

5

17 artiklan 2
kohdan
b
alakohta

Ohjaus

RVFSR

Y

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

I

NA

NA NA NA NA

6

17 artiklan 2
kohdan
b
alakohta

Nopeusmittari

►M3 RVFSR ◄

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA NA NA NA

7

17 artiklan 2
kohdan
c
alakohta

Näkyvyysalue
ja tuulilasin
pyyhkimet

RVFSR (perusta: Esääntö nro 71 Rev1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA NA NA NA

X

X

X

X
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NA NA NA NA
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Nro

Artikla

Kohde

Säädösviite

Moottori
ajoneu
T1a
vot

Ajoneuvoluokat
T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T4.1a

T4.1b
(+)

T4.2a

T4.2b
(+)

T4.3a

T4.3b

Ca

Cb
(++)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA NA NA NA

Ra

Rb

Sa

Sb

17 artiklan 2
kohdan
c
alakohta

Ikkunat

RVFSR (perusta: Esääntö nro 43 Rev2
Am3 Sup11)

9

17 artiklan 2
kohdan
c
alakohta

Taustapeilit

RVFSR

Y

X

X

X

X

►M3 X ◄

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA NA NA NA

10

17 artiklan 2
kohdan
c
alakohta

Kuljettajan tie
tojärjestelmät

RVFSR

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA NA NA NA

11

17 artiklan 2
kohdan
d
alakohta

Valaisimet ja
merkkivalolait
teet sekä niiden
valonlähteet

RVFSR (perusta:
E-sääntö nro 3 Rev3
Am1 Sup11; E-sääntö
nro 4 Rev4 Sup14;
E-sääntö nro 5
muutossarjan 02
täydennys 7; E-sääntö
nro 6 Rev4 Sup17; Esääntö nro 7 Rev4
Sup15;
E-sääntö nro 19 Rev5
Sup1; E-sääntö nro 23
Rev2 Sup15;
E-sääntö nro 31
muutossarjan 02
täydennys 7;
E-sääntö nro 37
muutossarjan 03
täydennys 36;
E-sääntö nro 38 Rev2
Sup14; E-sääntö nro
98 Rev1 Sup11;

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Nro

Artikla

Kohde

Säädösviite

Moottori
ajoneu
T1a
vot

Ajoneuvoluokat
T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T4.1a

T4.1b
(+)

T4.2a

T4.2b
(+)

T4.3a

T4.3b

Ca

Cb
(++)

Ra

Rb

Sa

Sb

X

X

X

X

E-sääntö nro 99
säännön
alkuperäisversion
täydennys 6;
E-sääntö nro 112
muutossarja 01;
E-sääntö nro 113
säännön
alkuperäisversion
täydennys 9)
12

17 artiklan 2
kohdan
d
alakohta

Valaistuslaitteet

RVFSR (perusta: Esääntö nro 86 Am
[uusi numero])

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

13

17 artiklan 2
kohdan
e
alakohta

Ajoneuvon mat
kustajien turva
järjestelmät, ku
ten sisävarus
teet, pääntuet,
turvavyöt ja
ovet

RVFSR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

14

17 artiklan 2
kohdan
f
alakohta

Ajoneuvon ul
kopuoliset ra
kenteet ja lisä
varusteet

RVFSR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15

17 artiklan 2
kohdan
g
alakohta

Sähkömagneet
tinen yhteenso
pivuus

RVFSR

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA NA NA NA

16

17 artiklan 2
kohdan
h
alakohta

Äänimerkin
antolaite

RVFSR

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA NA NA NA

NA NA NA NA

X

X

X
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X

▼B
Säädösviite

Moottori
ajoneu
T1a
vot

Artikla

Kohde

17

17 artiklan 2
kohdan
i
alakohta

Lämmitysjärjes
telmät

RVFSR

Y

18

17 artiklan 2
kohdan
j
alakohta

Luvattoman
käytön estävät
laitteet

RVFSR

Y
(vain
T- ja
C-luo
kat)

19

17 artiklan 2
kohdan
k
alakohta

Rekisterikilpi

20

17 artiklan 2
kohdan
k
alakohta

21

Nro

Ajoneuvoluokat
T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T4.1a

T4.1b
(+)

T4.2a

T4.2b
(+)

T4.3a

T4.3b

Ca

Cb
(++)

X

X

X

X

X

►M3 X ◄

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

RVFSR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

Lakisääteinen
kilpi ja merkin
nät

RVFSR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

17 artiklan 2
kohdan
l
alakohta

Mitat ja perä
vaunun massa

RVFSR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

X

X

X

X

22

17 artiklan 2
kohdan
l
alakohta

Suurin massa
kuormitettuna

RVFSR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

17 artiklan 2
kohdan
l
alakohta

Vastapainot

RVFSR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

24

17 artiklan 2
kohdan
m
alakohta

Sähköjärjestel
mien turvalli
suus

RVFSR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

17 artiklan 2
kohdan
a
alakohta,
17 artiklan 2
kohdan
m
alakohta,
18 artiklan 2
kohdan
l
alakohta

Polttoainesäiliö

RVFSR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

26

17 artiklan 2
kohdan
n
alakohta

Takasuojaraken
teet

RVFSR

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Rb

Sa

Sb

NA NA NA NA

NA NA NA NA

X

X

X

X

NA NA NA NA

X

X

NA NA
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NA NA

►M3 X ◄ ►M3 X ◄

Ra

▼B
Nro

Artikla

Kohde

Säädösviite

Moottori
ajoneu
T1a
vot

Ajoneuvoluokat
T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T4.1a

T4.1b
(+)

T4.2a

T4.2b
(+)

T4.3a

T4.3b

Ca

Cb
(++)

Ra

Rb

NA NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

Sa

Sb

27

17 artiklan 2
kohdan
o
alakohta

Sivusuojaus

RVFSR

28

17 artiklan 2
kohdan
p
alakohta

Kuormalavat

RVFSR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA NA NA NA

29

17 artiklan 2
kohdan
q
alakohta

Hinauslaitteet

RVFSR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA NA NA NA

30

17 artiklan 2
kohdanr ala
kohta

Renkaat

RVFSR (perusta: Esääntö nro 106 Am5
Sup6)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

31

17 artiklan 2
kohdan
s
alakohta

Roiskeenestojär
jestelmät

RVFSR

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

X

NA

NA

32

17 artiklan 2
kohdan
t
alakohta

Peruutusvaihde

RVFSR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA NA NA NA

33

17 artiklan 2
kohdan
u
alakohta

Telat

RVFSR

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

NA NA NA NA

34

17 artiklan 2
kohdan
v
alakohta

Mekaaniset kyt
kimet

RVFSR

X

X

X

X

X

►M3 X ◄

X

X

X

X

X

X

I

I

35

18 artiklan 2
kohdan
a
alakohta

ROPS-rakenteet

RVCR
(vaihtoehtoinen
testausseloste
OECD:n testiohjeen
3 mukaiselle
testausselosteelle,
sellaisena kuin se on
muutettuna)

X

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

X

X

NA

NA

NA NA NA NA

36

18 artiklan 2
kohdan
a
alakohta

ROPS-rakenteet
(telaketjut)

RVCR
(vaihtoehtoinen
testausseloste
OECD:n testiohjeen
8 mukaiselle
testausselosteelle,
sellaisena kuin se on
muutettuna)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

NA NA NA NA

Y

NA NA

X

X

NA

X

X

X

X

X

NA NA

X

X
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NA NA

►M3 X ◄ ►M3 X ◄

NA NA

▼B
Moottori
ajoneu
T1a
vot

Ajoneuvoluokat

Kohde

Säädösviite

37

18 artiklan 2
kohdan
a
alakohta

ROPS-rakenteet
(staattiset testit)

RVCR
(vaihtoehtoinen
testausseloste
OECD:n testiohjeen
4 mukaiselle
testausselosteelle,
sellaisena kuin se on
muutettuna)

38

18 artiklan 2
kohdan
a
alakohta

ROPS-rakenteet,
eteen asennetut
(kapearaiteiset
traktorit)

RVCR
(vaihtoehtoinen
testausseloste
OECD:n testiohjeen
6 mukaiselle
testausselosteelle,
sellaisena kuin se on
muutettuna)

39

18 artiklan 2
kohdan
a
alakohta

ROPS-rakenteet,
taakse asennetut
(kapearaiteiset
traktorit)

RVCR
(vaihtoehtoinen
testausseloste
OECD:n testiohjeen
7 mukaiselle
testausselosteelle,
sellaisena kuin se on
muutettuna)

40

18 artiklan 2
kohdan
b
alakohta

Putoavilta esi
neiltä suojaavat
rakenteet
(FOPS)

RVCR
(vaihtoehtoinen
testausseloste
OECD:n testiohjeen
10 mukaiselle
testausselosteelle,
sellaisena kuin se on
muutettuna)

X

X

41

18 artiklan 2
kohdan
c
alakohta

Matkustajan is
tuimet

RVCR

X

X

42

18 artiklan 2
kohdan
d
alakohta

Kuljettajan me
lualtistuksen ta
so

RVCR

X

X

T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T4.1a

T4.1b
(+)

T4.2a

T4.2b
(+)

T4.3a

T4.3b

Ca

Cb
(++)

X

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

X

X

X

X

NA NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

X

X

►M4 X ◄ ►M4 X ◄ NA NA NA NA

NA NA

X

X

X

X

NA

NA

NA

NA

X

X

►M1 X ◄ ►M1 X ◄ NA NA NA NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA NA NA NA

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA NA NA NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA NA NA NA

X

►M1 X ◄ ►M1 X ◄

X

X

Ra

Rb

Sa

Sb

NA NA NA NA
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Artikla

Nro

▼B
Nro

Artikla

Kohde

Säädösviite

Moottori
ajoneu
T1a
vot

Ajoneuvoluokat
T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T4.1a

T4.1b
(+)

T4.2a

T4.2b
(+)

T4.3a

T4.3b

Ca

Cb
(++)

Ra

Rb

Sa

Sb

18 artiklan 2
kohdan
e
alakohta

Kuljettajan is
tuin ja asento

RVCR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

►M1 X ◄ ►M1 X ◄ NA NA NA NA

44

18 artiklan 2
kohdan
f
alakohta

Ohjaustila ja
pääsy ohjaus
paikalle

RVCR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

►M1 X ◄ ►M1 X ◄ NA NA NA NA

45

18 artiklan 2
kohdan
g
alakohta

Voimanottolait
teet

RVCR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA NA NA NA

46

18 artiklan 2
kohdan
h
alakohta

Vetävien osien
suojaus

RVCR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA NA NA NA

47

18 artiklan 2
kohdan
i
alakohta

Turvavöiden
kiinnityspisteet

RVCR
(vaihtoehtoinen
testausseloste
OECD:n
testiohjeiden 3, 4, 6,
7, 8, mukaiselle
testausselosteelle,
sellaisena kuin se on
muutettuna)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA NA NA NA

48

18 artiklan 2
kohdan
j
alakohta

Turvavyöt

RVCR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA NA NA NA

49

18 artiklan 2
kohdan
k
alakohta

Kuljettajan suo
jaaminen ohjaa
moon tunkeu
tuvilta esineiltä
(OPS)

RVCR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA NA NA NA

50

18 rtiklan 2
kohdan
l
alakohta

Pakokaasujär
jestelmä

RVCR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA NA NA NA

51

18 artiklan
kohdan
alakohta,
18 artiklan
kohdan
alakohta,
18 artiklan
kohdan
alakohta,
18 artiklan
kohta

Käyttäjän käsi
kirja

RVCR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2
l
2
n
2
q
4

X

X

X

X
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43

▼B
Kohde

52

18 artiklan 2
kohdan
o
alakohta

Hallintalaitteet,
erityisesti auto
maattiset ja hä
täpysäytyslait
teet

RVCR

53

18 artiklan 2
kohdan
p
alakohta

Suojaaminen
mekaanisilta
vaaroilta, lukuun
ottamatta 18 ar
tiklan 2 kohdan
a, b, g ja k ala
kohdassa mai
nittuja vaaroja ja
mukaan luettuna
suojaaminen
karkeilta pinno
ilta sekä teräviltä
reunoilta ja kul
milta, nestettä
siirtävien put
kien rikkoutu
miselta ja ajo
neuvon hallitse
mattomalta liik
kumiselta

54

18 artiklan
kohdan
alakohta,
18 artiklan
kohdan
alakohta

55

18 artiklan
kohdan
alakohta,
18 artiklan
kohdan
alakohta,
18 artiklan
kohdan
alakohta,
18 artiklan
kohta

2
r

Säädösviite

Moottori
ajoneu
T1a
vot

Ajoneuvoluokat
T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T4.1a

T4.1b
(+)

T4.2a

T4.2b
(+)

T4.3a

T4.3b

Ca

Cb
(++)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

RVCR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

Suojukset ja
turvalaitteet

RVCR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

Tiedot, varoi
tukset ja mer
kinnät

RVCR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Z

Z

X

X

Ra

Rb

Sa

Sb

NA NA NA NA

2
p

2
l
2
s
2
q
4
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Artikla

Nro

▼B
Nro

Artikla

Kohde

Säädösviite

Moottori
ajoneu
T1a
vot

Ajoneuvoluokat
T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T4.1a

T4.1b
(+)

T4.2a

T4.2b
(+)

T4.3a

T4.3b

Ca

Cb
(++)

Ra

Rb

Sa

Sb

18 artiklan 2
kohdan
t
alakohta

Materiaalit ja
tuotteet

RVCR

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA NA NA NA

57

18 artiklan 2
kohdan
u
alakohta

Akut

RVCR

Y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA NA NA NA

58

18 artiklan 4
kohta

Varauloskäynti

RVCR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA NA NA

59

18 artiklan 2
kohdan
l
alakohta,
18 artiklan 4
kohta

Ohjaamon tuu
letus- ja tulo
ilman suodatus
järjestelmä

RVCR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA NA NA NA

60

18 artiklan 4
kohta

Ohjaamon ma
teriaalien pala
misnopeus

RVCR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

NA NA NA NA

61

19 artiklan 2
kohdan
a
alakohta

Päästöt

REPPR
(päästövaihteet:
2000/25/EY ja 97/68/
EY)

X

X

X

X

X
Jos kuuluu
direktiivin
soveltamis
alaan

X
Jos kuuluu
direktiivin
soveltamis
alaan

X

X

X

X

X

X

X

X

NA NA NA NA
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56

▼B
Artikla

Kohde

19 artiklan 2
kohdan
b
alakohta

Ulkoinen melu
taso

Nro

62

Säädösviite

REPPR (raja-arvot:
2009/63/EY)

Moottori
ajoneu
T1a
vot

Y

X

Ajoneuvoluokat
T1b

T2a

T2b

T3a

T3b

T4.1a

T4.1b
(+)

T4.2a

T4.2b
(+)

T4.3a

T4.3b

Ca

Cb
(++)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

I

Ra

Rb

Sa

Sb

NA NA NA NA

Selitykset:
(+) = jos luokassa on tällainen alaluokka
(++) = vain alaluokissa, jotka vastaavat b-kirjaimella merkittyjä T-luokan alaluokkia
X = sovelletaan
I = identtinen T:n kanssa luokan mukaan
Y = soveltuvat moottoriajoneuvoja koskevat säädökset hyväksytään vastaavina delegoiduissa säädöksissä tarkoitetulla tavalla
Z = sovelletaan vain vedettäviin vaihdettavissa oleviin laitteisiin, jotka kuuluvat R-luokkaan, koska suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan ja kuormittamattoman omamassan suhde on vähintään 3,0 (3 artiklan 9 alakohdan
määritelmä)
NA = ei sovelleta
RVFSR = asetus ajoneuvon toimintaturvallisuusvaatimuksista (delegoitu säädös)
RVCR = asetus ajoneuvon rakennevaatimuksista (delegoitu säädös)
REPPR = asetus ajoneuvon ympäristö- ja käyttövoimaominaisuuksia koskevista vaatimuksista (delegoitu säädös)
RVBR = asetus ajoneuvon jarruja koskevista vaatimuksista (delegoitu säädös)
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▼B
LIITE II
PIENTEN SARJOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT
Jäsenvaltiossa vuosittain markkinoilla saataville asetettavien, rekisteröitävien tai
käyttöön otettavien samaa tyyppiä olevien ajoneuvojen yksikkömäärä ei saa ylit
tää seuraavia ajoneuvoluokkakohtaisia enimmäismääriä.
Ajoneuvoluokka

Yksikkömäärä (tyyppiä kohti)

T

150

C

50
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▼B
LIITE III
Vastaavuustaulukko
(76 artiklassa tarkoitettu)
Tämä asetus

Direktiivi 2003/37/EY

1 artikla

1 ja 2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

20–23 artikla

4 artikla

22, 24 ja 26 artikla

5 artikla

29–31 artikla

6 artikla

33 ja 34 artikla

7 artikla

5, 38 ja 40 artikla

8 artiklan 1 kohta
8 artiklan 2 kohta

38 artiklan 2 kohta
35–37 ja 39 artikla

9 artikla

37 artikla

10 artikla

39 artikla

11 artikla

35 ja 36 artikla

12 artikla

49 ja 50 artikla

13 artikla

8 ja 28 artikla

14 artikla

24 artikla

15 artikla

41–48 artikla

16 artikla

41 ja 44 artikla

17 artikla

44 artikla

18 artikla

48 artikla

19 artikla

68, 70 ja 71 artikla

20 artikla

69 artikla

21 artikla

5 artikla ja 57–67 artikla

22 artikla

—

23 artikla

—

24 artikla

—

25 artikla

—

26 artikla

—

