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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/47/EU,
annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014,
unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä
tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),
ovat kuulleet alueiden komiteaa,
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Komissio asetti 28 päivänä maaliskuuta 2011 antamassaan valkoisessa kirjassa ”Yhtenäistä Euroopan liikenne
aluetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää” unionin
tavoitteeksi nollatoleranssin, jonka mukaisesti tieliikennekuolemien määrä on saatava lähelle nollaa vuoteen
2050 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ajoneuvoteknologian odotetaan parantavan merkittävästi lii
kenneturvallisuutta.

(2)

Komissio ehdotti tiedonannossaan ”Kohti eurooppalaista tieliikenneturvallisuusaluetta: tieliikenneturvallisuuden po
liittiset suuntaviivat 2011–2020”, että vuodesta 2010 alkaen tieliikennekuolemien kokonaismäärä unionissa pyrit
täisiin puolittamaan vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi komissio asetti seitsemän strate
gista tavoitetta ja yksilöi ajoneuvojen turvallisuutta parantavia toimia, loukkaantumisten vähentämiseen tähtäävän
strategian ja toimenpiteitä loukkaantumisille alttiiden tienkäyttäjien, erityisesti moottoripyöräilijöiden, turvallisuu
den parantamiseksi.

(3)

Katsastus on osa laajempaa järjestelmää, jolla pyritään varmistamaan, että ajoneuvot pidetään turvallisessa ja
ympäristön kannalta hyväksyttävässä kunnossa niiden käytön ajan. Järjestelmään olisi kuuluttava ajoneuvojen
määräaikaiskatsastukset, kaupallisessa tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen tekniset tienvarsitarkastukset ja ajo
neuvojen rekisteröintimenettely, jotta lupa ajoneuvon käyttämiseen tieliikenteessä voidaan peruuttaa väliaikaisesti,
jos ajoneuvo aiheuttaa välittömän vaaran liikenneturvallisuudelle. Liikennekelpoisuus olisi varmistettava pääasiassa
määräaikaiskatsastuksin. Hyötyajoneuvojen tienvarsitarkastuksilla olisi ainoastaan täydennettävä määräaikaiskatsas
tuksia.

(4)

Unionissa on hyväksytty useita ajoneuvojen turvallisuutta koskevia teknisiä normeja ja vaatimuksia sekä ympäris
tönormeja. Ennalta ilmoittamattomien teknisten tienvarsitarkastusten järjestelmällä on varmistettava, että ajoneuvot
pidetään liikennekelpoisina.

(5)

Teknisillä tienvarsitarkastuksilla on keskeinen asema pyrittäessä pitämään hyötyajoneuvot jatkuvasti liikennekelpoi
sina koko niiden käyttöiän ajan. Tällaiset tarkastukset eivät pelkästään paranna liikenneturvallisuutta ja auta
vähentämään ajoneuvojen päästöjä, vaan niiden avulla voidaan myös välttää eri jäsenvaltioissa hyväksyttävien
tarkastustasojen erilaisuudesta johtuva vilpillinen kilpailu tieliikenteessä.

(1) EUVL C 44, 15.2.2013, s. 128.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. maaliskuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
24. maaliskuuta 2014.
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(6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1071/2009 (1) otettiin käyttöön maantiekuljetusyritysten
eurooppalainen rekisteri (ERRU). ERRU mahdollistaa kuljetusyritysten kansallisten sähköisten rekisterien yhteenliit
tämisen koko unionissa henkilötietojen suojaa koskevien unionin säännösten mukaisesti. Kunkin jäsenvaltion
toimivaltaisen viranomaisen hallinnoima järjestelmä helpottaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

(7)

Tätä direktiiviä olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY (2) määriteltyihin
luokkiin kuuluviin tiettyihin hyötyajoneuvoihin, joiden rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h. Tämän ei pitäisi
kuitenkaan estää jäsenvaltioita tekemästä teknisiä tienvarsitarkastuksia tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuoli
sille ajoneuvoille eikä tarkastamasta tieliikenteeseen liittyviä muita tekijöitä, erityisesti ajo- ja lepoaikoja tai vaa
rallisten aineiden kuljettamista.

(8)

Pyörillä varustettuja traktoreita, joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, käytetään yhä enemmän
kuorma-autojen sijaan paikallisissa kuljetuksissa ja kaupallisessa maanteiden tavaraliikenteessä. Niiden riskialttius
on verrattavissa kuorma-autoihin, minkä vuoksi kyseisen ajoneuvoluokan ajoneuvoja, joita käytetään pääasiassa
yleisillä teillä, olisi teknisten tienvarsitarkastusten suhteen kohdeltava samalla tavalla kuin kuorma-autoja.

(9)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/30/EY (3) täytäntöönpanoa koskevista kertomuksista käy
selvästi ilmi, kuinka tärkeitä tekniset tienvarsitarkastukset ovat. Vuosina 2009 ja 2010 unionissa tehdyissä tekni
sissä tienvarsitarkastuksissa todettiin yli 350 000 ajoneuvon olevan ajokieltoa edellyttävässä kunnossa. Kertomuk
sissa todetaan myös, että eri jäsenvaltioissa tehtyjen tarkastusten tulokset poikkesivat huomattavasti toisistaan.
Vuosina 2009 ja 2010 havaittujen tiettyjen puutteiden osuus kaikista tarkastetuista ajoneuvoista vaihteli erään
jäsenvaltion 2,1 prosentista toisen jäsenvaltion 48,3 prosenttiin. Kertomukset osoittavat myös, että teknisten
tienvarsitarkastusten määrä poikkeaa eri jäsenvaltioissa merkittävästi toisistaan. Tasapuolisuuden vuoksi jäsenvalti
oiden olisi sitouduttava tekemään tarkastuksia riittävä määrä, joka on oikeassa suhteessa niiden alueella rekiste
röityjen ja/tai käytössä olevien hyötyajoneuvojen määrään.

(10)

Pakettiautoihin, kuten N1-luokan ajoneuvoihin, ja niiden perävaunuihin ei sovelleta unionin tasolla samoja lii
kenneturvallisuusvaatimuksia, kuten ajoaikaan, ammattiautoilijoiden koulutukseen tai nopeudenrajoittimien asenta
miseen liittyviä vaatimuksia, kuin raskaisiin hyötyajoneuvoihin. Vaikka N1-luokan ajoneuvot eivät kuulu tämän
direktiivin soveltamisalaan, jäsenvaltioiden olisi otettava tällaiset ajoneuvot huomioon liikenneturvallisuutta ja
tienvarsitarkastuksia koskevissa yleisissä strategioissaan.

(11)

Tarpeettoman hallinnollisen rasituksen ja turhien kustannusten välttämiseksi sekä tarkastusten tehokkuuden par
antamiseksi toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi voitava valita tarkastukseen ensisijaisesti sellaiset ajo
neuvot, joita käyttävät yritykset eivät noudata liikenneturvallisuus- ja ympäristönormeja, kun taas vastuulliset,
turvallisuusnormeja noudattavat ja ajoneuvojaan moitteettomasti huoltavat liikenteenharjoittajat olisi palkittava
tekemällä niiden ajoneuvoille vähemmän tarkastuksia. Ajoneuvojen valitseminen tienvarsitarkastuksiin liikenteen
harjoittajien riskiprofiilin perusteella saattaa osoittautua hyödylliseksi välineeksi sellaisten yritysten, joilla on korkea
riskiluokitus, tarkastamiseksi tarkemmin ja useammin.

(12)

Tienvarsitarkastuksia olisi tuettava käyttämällä riskiluokitusjärjestelmää. Asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 säädetään,
että jäsenvaltioiden on laajennettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/22/EY (4) nojalla perus
tettu riskiluokitusjärjestelmä ajoaikaa ja lepoaikoja koskevien sääntöjen täytäntöönpanon osalta kattamaan muut
tieliikenteeseen liittyvät erityisalat, mukaan luettuna hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuus. Tästä syystä tiedot

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan
ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta (EUVL L 300,
14.11.2009, s. 51).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajo
neuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden
hyväksymiselle (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/30/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2000, Euroopan yhteisössä liikennöivien
hyötyajoneuvojen teknisistä tienvarsitarkastuksista (EYVL L 203, 10.8.2000, s. 1).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/22/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädän
nöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä
ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 35).
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ajoneuvoissa havaittujen puutteiden lukumäärästä ja vakavuudesta olisi sisällytettävä direktiivin 2006/22/EY 9 ar
tiklan nojalla perustettuun riskiluokitusjärjestelmään. Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää riskiluokitusjärjestelmien
toimintaa koskevista asianmukaisista teknisistä ja hallinnollisista järjestelyistä. Lisäksi olisi tutkittava riskiluokitus
järjestelmän tehokkuutta ja yhdenmukaistamista koko unionissa.

(13)

Ajoneuvon rekisteröintitodistuksen haltijan ja tapauksen mukaan liikenteenharjoittajan olisi oltava vastuussa ajo
neuvon pitämisestä liikennekelpoisena.

(14)

Teknisiä tienvarsitarkastuksia tehdessään tarkastajien olisi toimittava riippumattomasti, eivätkä heidän arvioitaan
saisi haitata mitkään sellaiset eturistiriidat erityisesti kuljettajan, liikenteenharjoittajan tai rekisteröintitodistuksen
haltijan osalta, mukaan lukien taloudelliset tai henkilökohtaiset eturistiriidat, jotka voisivat vaikuttaa heidän pää
töstensä puolueettomuuteen ja objektiivisuuteen. Tästä syystä tarkastajien palkkion ja teknisten tienvarsitarkastusten
tulosten välillä ei saisi olla suoraa yhteyttä. Tämä ei saisi estää jäsenvaltiota valtuuttamasta yksityisiä tahoja sekä
tekemään yksityiskohtaisempia teknisiä tienvarsitarkastuksia että korjaamaan ajoneuvoja, myös tarkastamaan ja
korjaamaan saman ajoneuvon.

(15)

Teknisiin tienvarsitarkastuksiin olisi kuuluttava alustava tarkastus ja tarvittaessa yksityiskohtaisempia tarkastuksia.
Molemmissa tapauksissa olisi tarkastettava ajoneuvojen asiaankuuluvat osat ja järjestelmät. Jotta yksityiskohtaisem
pia tarkastuksia voitaisiin yhdenmukaistaa unionin tasolla, kunkin tarkastuskohteen osalta olisi sovellettava suosi
teltavia testausmenetelmiä ja esitettävä esimerkit puutteista ja niiden luokittelusta niiden vakavuuden perusteella.

(16)

Kuorman kiinnittäminen on liikenneturvallisuuden kannalta olennaisen tärkeää. Kuorma olisi sen vuoksi kiinnitet
tävä siten, että se kestää ajoneuvon liikenteessä käytön aikana tapahtuvat kiihdytykset. Tällaisista kiihdytyksistä
syntyviä massavoimia olisi käytännöllistä käyttää eurooppalaisiin standardeihin perustuvina raja-arvoina. Henkilös
töllä, joka osallistuu sen tarkastamiseen, onko kuorma kiinnitetty asianmukaisesti, olisi oltava tarkoituksenmukai
nen koulutus.

(17)

Kaikkien logistiikkaprosessin osapuolten, mukaan lukien pakkaajat, lastaajat, kuljetusyhtiöt, liikenteenharjoittajat ja
kuljettajat, tehtävä on varmistaa, että kuorma on asianmukaisesti pakattu ja lastattu soveltuvaan ajoneuvoon.

(18)

Teknisiä tienvarsitarkastuksia koskevat raportit laaditaan useissa jäsenvaltioissa sähköisesti. Tällaisissa tapauksissa
kuljettajalle olisi annettava jäljennös tarkastusraportista. Kaikki teknisten tienvarsitarkastusten aikana kerätyt tiedot
olisi siirrettävä asianomaisen jäsenvaltion yhteiseen tietokantaan, jotta tiedot voidaan käsitellä helposti ja jotta
asianmukaiset tiedot voidaan siirtää ilman ylimääräistä hallinnollista rasitusta.

(19)

Tarkastusviranomaisiin kohdistuvan hallinnollisen rasituksen keventämiseksi alustavia teknisiä tienvarsitarkastuksia
koskeviin raportteihin, mukaan luettuina raportit, jotka koskevat kolmansissa maissa rekisteröityjä ajoneuvoja, olisi
sisällytettävä ainoastaan olennaiset tiedot, joista käy ilmi, että tietty ajoneuvo on tarkastettu, ja tarkastuksen tulos.
Yksityiskohtainen raportti olisi vaadittava ainoastaan, jos alustava tarkastus johtaa yksityiskohtaisempaan tarkas
tukseen.

(20)

Komission olisi tarkasteltava mahdollisuutta yhdistää liitteessä IV oleva raporttilomake muihin raportteihin.

(21)

Liikuteltavien tarkastusyksikköjen käyttö vähentää liikenteenharjoittajille aiheutuvia viivästyksiä ja kustannuksia,
sillä yksityiskohtaisemmat tarkastukset voidaan tehdä suoraan tien varrella. Yksityiskohtaisemmat tarkastukset
voidaan tehdä myös lähimmällä käytettävissä olevalla katsastusasemalla ja tienvarsitarkastuksia varten osoitetuissa
tiloissa.
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(22)

Teknisiä tienvarsitarkastuksia tekevällä henkilöstöllä olisi oltava tarkoituksenmukainen koulutus tai sen olisi oltava
muuten pätevää, jotta se voi muun muassa suorittaa silmämääräiset tarkastukset tehokkaasti. Yksityiskohtaisempia
teknisiä tienvarsitarkastuksia tekevillä tarkastajilla olisi oltava vähintään samat taidot ja heidän olisi täytettävä samat
vaatimukset kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/45/EU (1) mukaisesti katsastuksia tekevällä
henkilöstöllä. Jäsenvaltioiden olisi vaadittava, että tienvarsitarkastuksia varten osoitetuissa tiloissa tarkastuksia te
kevien tai liikuteltavia tarkastusyksiköitä käyttävien tarkastajien on täytettävä nämä tai toimivaltaisen viranomaisen
hyväksymät vastaavat vaatimukset.

(23)

Teknisten laitteiden käyttämisestä yksityiskohtaisempaan tienvarsitarkastukseen aiheutuvien maksujen alentamiseksi
jäsenvaltioiden olisi voitava periä maksu, jos puutteita on havaittu. Maksun suuruuden olisi oltava kohtuullinen ja
oikeasuhteinen.

(24)

Unionissa ei voida saavuttaa yhdenmukaisempaa teknisten tienvarsitarkastusten järjestelmää ilman jäsenvaltioiden
välistä yhteistyötä ja parhaiden käytänteiden vaihtoa. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi tehtävä tiiviimpää yhteistyötä
mahdollisuuksien mukaan myös operatiivisten toimintojen aikana. Tällaiseen yhteistyöhön olisi kuuluttava yhteis
ten teknisten tienvarsitarkastusten järjestäminen määräajoin.

(25)

Jotta jäsenvaltioiden tietojenvaihdon tehokkuus voitaisiin varmistaa, kussakin jäsenvaltiossa olisi oltava yksi yhte
yspisteenä toimiva elin, jonka kautta pidetään yhteyttä muihin asiaankuuluviin toimivaltaisiin viranomaisiin. Ky
seisen yhteyspisteen olisi myös kerättävä asiaankuuluvat tilastot. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi sovellettava alueellaan
johdonmukaista kansallista täytäntöönpanostrategiaa, ja niiden olisi voitava nimetä erityinen elin sovittamaan
yhteen sen toteuttaminen. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi määritettävä menettelyt, joissa
vahvistetaan toimitettavia tietoja koskevat määräajat ja niiden sisältö.

(26)

Yhteyspisteitä nimettäessä olisi noudatettava perustuslain määräyksiä ja niistä seuraavaa toimivallan tasoa.

(27)

Jotta unionissa täytäntöön pantua tienvarsitarkastusten järjestelmää voitaisiin valvoa, jäsenvaltioiden olisi ennen
31 päivää maaliskuuta 2021 ja sen jälkeen kahden vuoden välein ennen 31 päivää maaliskuuta toimitettava
tehtyjen teknisten tienvarsitarkastusten tulokset komissiolle. Komission olisi toimitettava kootut tiedot Euroopan
parlamentille ja neuvostolle.

(28)

Yrityksille ja kuljettajille koituvan ajanhukan minimoimiseksi ja tienvarsitarkastusten kokonaistehokkuuden par
antamiseksi olisi kannustettava suorittamaan tekniset tienvarsitarkastukset samassa yhteydessä kuin tieliikenteen
sosiaalilainsäädännön, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 (2), direktiivin
2006/22/EY sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 (3) noudattamista koskevat tarkastukset.

(29)

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän direktiivin säännösten rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat
säännöt ja varmistettava, että ne pannaan täytäntöön. Näiden seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia,
varoittavia ja syrjimättömiä. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti sisällytettävä niihin asianmukaisia toimenpiteitä, joilla
puututaan siihen, että kuljettaja tai liikenteenharjoittaja ei ole tehnyt yhteistyötä tarkastajan kanssa, sekä siihen, että
ajoneuvoa, jossa on vaarallisia puutteita, on käytetty luvattomasti.

(30)

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöön
panovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (4)
mukaisesti.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/45/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, moottoriajoneuvojen ja niiden
perävaunujen määräaikaiskatsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta (ks. tämän virallisen lehden s. 51).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsää
dännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1).
(3) Neuvoston asetus (ETY) N:o 3821/85, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, tieliikenteen valvontalaitteista (EYVL L 370, 31.12.1985,
s. 8).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja peri
aatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
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(31)

Komission ei olisi annettava täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat menettelyitä, joilla rekisteröintijäsenvaltion
yhteyspisteelle ilmoitetaan ajoneuvot, joissa on vakavia tai vaarallisia puutteita, tai menettelyitä, joilla vahvistetaan
muoto, jossa jäsenvaltioiden tiedot tarkastetuista ajoneuvoista toimitetaan komissiolle, jos tämän direktiivin nojalla
perustettu komitea ei anna lausuntoa komission esittämästä ehdotuksesta täytäntöönpanosäädökseksi.

(32)

Jotta voidaan saattaa tarvittaessa ajan tasalle 2 artiklan 1 kohta ja liitteessä IV oleva 6 kohta vaikuttamatta tämän
direktiivin soveltamisalaan, saattaa ajan tasalle liitteessä II oleva 2 kohta menetelmien osalta ja mukauttaa liitteessä
II oleva 2 kohta tarkastuskohteiden luettelon, menetelmien, hylkäysperusteiden ja puutteiden arvioinnin osalta,
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmis
tellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä val
mistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neu
vostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(33)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli parantaa liikenneturvallisuutta
säätämällä unionissa liikennöivien ajoneuvojen teknisiä tienvarsitarkastuksia koskevat yhteiset vähimmäisvaatimuk
set ja yhdenmukaistetut säännöt, vaan se voidaan toiminnan laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla.
Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direk
tiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(34)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa
tarkoitettuja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita.

(35)

Tällä direktiivillä kehitetään teknisten tienvarsitarkastusten nykyistä järjestelmää sekä saatetaan ajan tasalle direktii
vin 2000/30/EY tekniset vaatimukset, ja tähän direktiiviin sisältyvät komission suosituksessa 2010/379/EU (1)
olevat säännöt. Näin ollen direktiivi 2000/30/EY olisi kumottava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU
KOHDE, MÄÄRITELMÄT JA SOVELTAMISALA

1 artikla
Kohde
Liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja ympäristön suojelemiseksi tässä direktiivissä vahvistetaan vähimmäisvaatimukset
jäsenvaltioiden alueella liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevien teknisten tienvarsitarkastusten jär
jestelmälle.

2 artikla
Soveltamisala
1.
Tätä direktiiviä sovelletaan hyötyajoneuvoihin, joiden rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h ja jotka kuuluvat
seuraaviin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/37/EY (2) ja direktiivissä 2007/46/EY määriteltyihin
luokkiin:

a) ensisijaisesti henkilöiden ja heidän matkatavaroidensa kuljettamiseen suunnitellut ja rakennetut moottoriajoneuvot,
joissa on kuljettajan istuinpaikan lisäksi enemmän kuin kahdeksan istuinpaikkaa – ajoneuvoluokat M2 ja M3;
(1) Komission suositus 2010/379/EU, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/30/EY
mukaisissa hyötyajoneuvojen teknisissä tienvarsitarkastuksissa havaittujen puutteiden riskinarvioinnista (EUVL L 173, 8.7.2010, s. 97).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/37/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, maatalous- tai metsätraktoreiden,
niiden perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja
erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä sekä direktiivin 74/150/ETY kumoamisesta (EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1).
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b) ensisijaisesti tavaroiden kuljettamiseen suunnitellut ja rakennetut moottoriajoneuvot, joiden enimmäismassa on yli 3,5
tonnia – ajoneuvoluokat N2 ja N3;
c) tavaroiden tai henkilöiden kuljettamiseen taikka matkailutarkoituksiin suunnitellut ja rakennetut perävaunut, joiden
enimmäismassa on yli 3,5 tonnia – ajoneuvoluokat O3 ja O4;
d) pääasiassa yleisillä teillä kaupallisessa maanteiden tavaraliikenteessä käytettävät pyörillä varustetut T5-luokan traktorit,
joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h.
2.
Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen tehdä teknisiä tienvarsitarkastuksia tämän direktiivin soveltamis
alaan kuulumattomille ajoneuvoille, kuten luokkaan N1 kuuluville kevyille hyötyajoneuvoille, joiden enimmäismassa on
alle 3,5 tonnia, ja tarkastaa tieliikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen liittyviä muita tekijöitä tai tehdä tarkastuksia muualla
kuin yleisillä teillä. Mikään tässä direktiivissä ei estä jäsenvaltiota rajoittamasta tietyn ajoneuvotyypin käyttöä tieverkkonsa
tiettyihin osiin liikenneturvallisuussyistä.
3 artikla
Määritelmät
Seuraavia määritelmiä käytetään ainoastaan tätä direktiiviä sovellettaessa:
1) ’ajoneuvolla’ tarkoitetaan kaikkia sellaisia moottoriajoneuvoja sekä niiden perävaunuja, jotka eivät kulje kiskoilla;
2) ’moottoriajoneuvolla’ tarkoitetaan kaikkia pyörillä varustettuja moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, jotka kulkevat omalla
käyttövoimallaan ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 km/h;
3) ’perävaunulla’ tarkoitetaan kaikkia pyörillä varustettuja ajoneuvoja, jotka eivät kulje omalla käyttövoimallaan ja jotka
on suunniteltu ja rakennettu moottoriajoneuvon vedettäviksi;
4) ’puoliperävaunulla’ tarkoitetaan kaikkia perävaunuja, jotka on tarkoitettu kytkettäviksi moottoriajoneuvoon siten, että
ne lepäävät osittain moottoriajoneuvon päällä ja moottoriajoneuvo kantaa huomattavan osan niiden massasta ja
niiden kuorman massasta;
5) ’kuormalla’ tarkoitetaan kaikkia tavaroita, jotka normaalisti sijoitettaisiin ajoneuvoon tai ajoneuvon sellaisen osan
päälle, joka on suunniteltu kuljettamaan kuormaa, ja joita ei ole kiinnitetty pysyvästi ajoneuvoon, mukaan lukien
kuormankuljettimien sisällä olevat tavarat, kuten häkit, vaihtokorit tai kontit;
6) ’hyötyajoneuvolla’ tarkoitetaan ensisijaisesti tavaroiden tai matkustajien kuljettamiseen tarkoitettua moottoriajoneuvoa
ja sen perävaunua tai puoliperävaunua, kun kuljetus tapahtuu kaupallisessa tarkoituksessa toisen lukuun tai omaan
lukuun tai muissa ammatillisissa tarkoituksissa;
7) ’jäsenvaltiossa rekisteröidyllä ajoneuvolla’ tarkoitetaan ajoneuvoa, joka on rekisteröity tai otettu käyttöön jossakin
jäsenvaltiossa;
8) ’rekisteröintitodistuksen haltijalla’ tarkoitetaan oikeushenkilöä tai luonnollista henkilöä, jonka nimiin ajoneuvo on
rekisteröity;
9) ’yrityksellä’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1071/2009 2 artiklan 4 alakohdassa määriteltyä yritystä;
10) ’teknisellä tienvarsitarkastuksella’ tarkoitetaan ennalta ilmoittamatonta hyötyajoneuvon liikennekelpoisuuden teknistä
tarkastusta, jonka jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tekevät tai joka tehdään niiden suorassa valvonnassa;
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11) ’yleisellä tiellä’ tarkoitetaan tietä, jolla on yleishyödyllistä merkitystä, kuten paikallinen, alueellinen tai kansallinen
maantie, valtatie, moottoriliikennetie tai moottoritie;
12) ’katsastuksella’ tarkoitetaan direktiivin 2014/45/EU 3 artiklan 9 alakohdan mukaista tarkastusta;
13) ’katsastustodistuksella’ tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tai katsastusaseman antamaa katsastusraporttia, joka
sisältää katsastuksen tuloksen;

14) ’toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan viranomaista tai julkista elintä, jonka tehtäväksi jäsenvaltio on antanut
teknisten tienvarsitarkastusten järjestelmän hallinnoinnin sekä tapauksen mukaan myös tällaisten tarkastusten teke
misen;
15) ’tarkastajalla’ tarkoitetaan henkilöä, jonka jäsenvaltio tai sen toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tekemään
alustavia ja/tai yksityiskohtaisempia tienvarsitarkastuksia;
16) ’puutteilla’ tarkoitetaan teknisiä vikoja ja muita teknisessä tienvarsitarkastuksessa havaittuja vaatimustenvastaisuuksia;
17) ’yhteisellä tienvarsitarkastuksella’ tarkoitetaan kahden tai useamman jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten yh
dessä järjestämää teknistä tienvarsitarkastusta;
18) ’liikenteenharjoittajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää ajoneuvoa sen omistajana
tai sen omistajan luvalla;

19) ’liikuteltavalla tarkastusyksiköllä’ tarkoitetaan kuljetettavaa testauslaitteistoa, jota tarvitaan yksityiskohtaisempien tek
nisten tienvarsitarkastusten tekemiseen ja jota käyttävät tarkastajat ovat päteviä tekemään yksityiskohtaisempia tien
varsitarkastuksia;
20) ’tienvarsitarkastuksia varten osoitetuilla tiloilla’ tarkoitetaan tiettyä aluetta, jolla tehdään alustavia ja/tai yksityiskoh
taisempia teknisiä tienvarsitarkastuksia ja joka myös voidaan varustaa pysyvällä testauslaitteistolla.

II LUKU
TEKNISTEN TIENVARSITARKASTUSTEN JÄRJESTELMÄ JA YLEISET VELVOITTEET

4 artikla
Tienvarsitarkastusten järjestelmä
Teknisten tienvarsitarkastusten järjestelmään kuuluvat 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut alustavat tekniset tienvarsit
arkastukset ja 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yksityiskohtaisemmat tekniset tienvarsitarkastukset.
5 artikla
Tarkastettavien ajoneuvojen prosentuaalinen osuus
1.
Unionissa on tehtävä kalenterivuosittain alustavia teknisiä tienvarsitarkastuksia yhteensä vähintään viidelle prosen
tille 2 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen, jäsenvaltioissa rekisteröityjen ajoneuvojen kokonaismäärästä.
2.
Kunkin jäsenvaltion on pyrittävä tekemään alustavia teknisiä tienvarsitarkastuksia riittävä määrä suhteessa asian
omaisen jäsenvaltion alueella rekisteröityjen tällaisten ajoneuvojen kokonaismäärään.
3.

Komissiolle on toimitettava tiedot ajoneuvoille tehdyistä tarkastuksista 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
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6 artikla
Riskiluokitusjärjestelmä
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 2 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen osalta
yksittäisten yritysten käyttämissä ajoneuvoissa havaittujen, liitteessä II ja tapauksen mukaan liitteessä III tarkoitettujen
puutteiden lukumäärää ja vakavuutta koskevat tiedot sisällytetään direktiivin 2006/22/EY 9 artiklan nojalla perustettuun
riskiluokitusjärjestelmään. Määrittäessään yrityksen riskiluokitusta jäsenvaltiot voivat käyttää liitteessä I vahvistettuja arvi
ointiperusteita. Näiden tietojen perusteella korkean riskiluokan yrityksiä on tarkastettava tarkemmin ja useammin. Jäsen
valtioiden toimivaltaisten viranomaisten on hallinnoitava riskiluokitusjärjestelmää.

Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa rekisteröintijäsenvaltion on käytettävä muilta jäsenvaltioilta 18 artiklan 1 kohdan
nojalla saatuja tietoja.

Jäsenvaltiot voivat sallia vapaaehtoiset täydentävät katsastukset. Vapaaehtoisista katsastuksista saadut tiedot liikennekelpoi
suusvaatimusten noudattamisesta voidaan ottaa huomioon yrityksen riskiprofiilin parantamiseksi.

7 artikla
Vastuut
1.
Jäsenvaltioiden on vaadittava, että ajoneuvossa säilytetään katsastustodistus viimeisimmästä määräaikaiskatsastuk
sesta tai sen jäljennös tai, jos katsastustodistus on laadittu sähköisesti, oikeaksi todistettu tuloste tai alkuperäinen tuloste
tuosta todistuksesta sekä raportti viimeisimmästä teknisestä tienvarsitarkastuksesta, jos ne on annettu. Jäsenvaltiot voivat
sallia, että niiden viranomaiset hyväksyvät sähköiset todisteet tällaisista tarkastuksista, jos tätä koskevat tiedot ovat saa
tavilla.

2.
Jäsenvaltioiden on vaadittava, että yritysten ja teknisen tienvarsitarkastuksen kohteeksi joutuvan ajoneuvon kuljet
tajien on tehtävä yhteistyötä tarkastajien kanssa ja annettava pääsy ajoneuvoon, sen osiin ja kaikkeen asiaan liittyvään
asiakirja-aineistoon tarkastusta varten.

3.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että määritetään yritysten vastuu ajoneuvojensa pitämisestä turvallisina ja liiken
nekelpoisina, sanotun vaikuttamatta noiden ajoneuvojen kuljettajien vastuuseen.

8 artikla
Tarkastajat
1.
Tarkastajat eivät saa harjoittaa minkäänlaista kuljettajan kansalaisuuteen tai ajoneuvon rekisteröinti- tai käyttöön
ottomaahan perustuvaa syrjintää valitessaan ajoneuvon tekniseen tienvarsitarkastukseen ja tehdessään tarkastuksen.

2.
Teknisiä tienvarsitarkastuksia tehdessään tarkastajalla ei saa olla mitään eturistiriitoja, jotka voisivat vaikuttaa hänen
päätöksensä puolueettomuuteen ja objektiivisuuteen.

3.
Tarkastajalle maksettava palkkio ei saa olla suorassa suhteessa alustavan tai yksityiskohtaisemman teknisen tienvar
sitarkastuksen tuloksiin.

4.
Yksityiskohtaisempia teknisiä tienvarsitarkastuksia voivat tehdä vain tarkastajat, jotka täyttävät direktiivin
2014/45/EU 13 artiklassa ja liitteessä IV säädetyt pätevyyttä ja koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset. Jäsenvaltiot
voivat säätää, että tienvarsitarkastuksia varten osoitetuissa tiloissa tarkastuksia tekevien tai liikuteltavia tarkastusyksiköitä
käyttävien tarkastajien on täytettävä nuo tai vastaavat toimivaltaisen viranomaisen hyväksymät vaatimukset.
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III LUKU
TARKASTUSMENETTELYT

9 artikla
Ajoneuvojen valinta alustavaan tekniseen tienvarsitarkastukseen
Valitessaan ajoneuvoja alustavaan tekniseen tienvarsitarkastukseen tarkastajat voivat asettaa etusijalle ajoneuvot, joita
käyttävät direktiivissä 2006/22/EY tarkoitetut korkean riskiluokituksen yritykset. Ajoneuvot voidaan valita tarkastukseen
myös satunnaisesti tai jos ajoneuvon epäillään aiheuttavan vaaran liikenneturvallisuudelle tai ympäristölle.

10 artikla
Teknisten tienvarsitarkastusten sisältö ja menetelmät
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 9 artiklan mukaisesti valituille ajoneuvoille tehdään alustava tekninen tienvar
sitarkastus.

Kussakin ajoneuvon alustavassa teknisessä tienvarsitarkastuksessa

a) tarkastajan on tarkastettava 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti ajoneuvossa säilytettävä viimeisin katsastustodistus ja
teknistä tienvarsitarkastusta koskeva raportti, jos ne on annettu, taikka sähköinen todiste näistä asiakirjoista;

b) tarkastajan on tehtävä silmämääräinen arviointi ajoneuvon teknisestä kunnosta;

c) tarkastaja voi tehdä silmämääräisen arvioinnin ajoneuvon kuorman kiinnityksestä 13 artiklan mukaisesti;

d) tarkastaja voi noudattaa teknisessä tarkastuksessa mitä tahansa asianmukaiseksi katsomaansa menetelmää. Tällainen
tekninen tarkastus voidaan tehdä perusteeksi päätökselle tehdä ajoneuvolle yksityiskohtaisempi tekninen tienvarsit
arkastus tai pyytää, että puutteet korjataan viipymättä 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkastajan on tarkistettava, onko aiemmassa teknistä tienvarsitarkastusta koskevassa raportissa mainitut mahdolliset
puutteet korjattu.

2.
Alustavan tarkastuksen tulosten perusteella tarkastajan on päätettävä, onko ajoneuvolle tai sen perävaunulle tehtävä
yksityiskohtaisempi tienvarsitarkastus.

3.
Yksityiskohtaisemmassa teknisessä tienvarsitarkastuksessa on tarkastettava ne liitteessä II luetellut kohteet, joita
pidetään tarpeellisina ja merkityksellisinä ottaen erityisesti huomioon jarrujen turvallisuus, renkaat, pyörät, runko ja
ympäristöhaitat sekä suositeltavat menetelmät mainittujen kohteiden katsastamiseen.

4.
Jos katsastustodistuksesta tai tienvarsitarkastusraportista käy ilmi, että jokin liitteessä II lueteltu kohde on tarkastettu
edellisten kolmen kuukauden aikana, tarkastaja ei tarkasta tuota kohdetta, jollei tällainen tarkastus ole perusteltu ilmeisen
puutteen vuoksi.

11 artikla
Tarkastustilat
1.
Yksityiskohtaisempi tekninen tienvarsitarkastus tehdään käyttäen liikuteltavaa tarkastusyksikköä tai tienvarsitarkas
tuksia varten osoitettuja tiloja tai se tehdään direktiivissä 2014/45/EU tarkoitetulla katsastusasemalla.
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2.
Jos yksityiskohtaisempi tarkastus tehdään katsastusasemalla tai tienvarsitarkastuksia varten osoitetuissa tiloissa, se on
tehtävä mahdollisimman pian lähimmällä katsastusasemalla tai lähimmissä tarkastustiloissa.
3.
Liikuteltavissa tarkastusyksiköissä ja tienvarsitarkastuksia varten osoitetuissa tiloissa on oltava asianmukaiset laitteet
yksityiskohtaisempien teknisten tienvarsitarkastusten tekemiseksi, mukaan lukien tarvittaessa ajoneuvon jarrujen ja jarru
tustehon, ohjauksen, pyöräntuennan ja ympäristöhaittojen arvioimiseksi tarvittavat laitteet. Jos liikuteltavissa tarkastusyk
siköissä tai tienvarsitarkastuksia varten osoitetuissa tiloissa ei ole alustavassa tarkastuksessa esitetyn kohteen tarkastami
seksi vaadittuja laitteita, ajoneuvo on ohjattava katsastusasemalle tai -tiloihin, joissa tuon kohteen yksityiskohtainen
tarkastus voidaan suorittaa.
12 artikla
Puutteiden arviointi
1.
Liitteessä II esitetään kunkin tarkastettavan kohteen osalta mahdollisia puutteita ja niiden vakavuutta koskeva
luettelo, jota on käytettävä teknisissä tienvarsitarkastuksissa.
2.

Ajoneuvojen teknisissä tienvarsitarkastuksissa havaitut puutteet on luokiteltava johonkin seuraavista ryhmistä:

a) vähäiset puutteet, joilla ei ole merkittävää vaikutusta ajoneuvon turvallisuuteen tai ympäristöön, ja muut vähäiset
vaatimustenvastaisuudet;
b) vakavat puutteet, jotka voivat vaarantaa ajoneuvon turvallisuuden tai vaikuttaa ympäristöön taikka aiheuttaa vaaraa
muille tienkäyttäjille, ja muut merkittävämmät vaatimustenvastaisuudet;
c) vaaralliset puutteet, jotka suoraan ja välittömästi vaarantavat liikenneturvallisuuden tai vaikuttavat ympäristöön.
3.
Ajoneuvo, jossa on useampaan kuin yhteen 2 kohdassa tarkoitettuun ryhmään kuuluvia puutteita, on luokiteltava
vakavampaa puutetta vastaavaan ryhmään. Ajoneuvo, jossa on havaittu useita puutteita samoissa tarkastuskohteissa, siten
kuin ne on määritelty liitteessä II olevassa 1 kohdassa tarkoitetussa teknisen tienvarsitarkastuksen sisällössä, voidaan
luokitella seuraavan vakavuustason ryhmään, jos katsotaan, että kyseisten puutteiden yhteisvaikutus aiheuttaa liikenne
turvallisuudelle suuremman vaaran.
13 artikla
Kuormankiinnityksen tarkastus
1.
Ajoneuvon kuormankiinnitys voidaan tarkastaa tienvarsitarkastuksen aikana liitteen III mukaisesti sen varmistami
seksi, että kuorma on kiinnitetty siten, että se ei vaikuta ajoturvallisuuteen tai vaaranna henkeä, terveyttä, omaisuutta tai
ympäristöä. Tarkastuksia voidaan tehdä sen tarkistamiseksi, että ajoneuvon kaikenlaisen käytön aikana, myös hätätilan
teissa tai mäkilähdössä,
— kuormat voivat liikkua ainoastaan minimaalisesti toisiinsa nähden taikka ajoneuvon seiniä tai muita pintoja vasten; ja
— kuorma ei voi liikkua kuorma- tai kuormaustilan ulkopuolelle.
2.
Kuormankiinnityksessä ja kuormankiinnityksen tarkastuksessa voidaan noudattaa liitteessä III olevassa I jaksossa
vahvistettuja periaatteita ja tarvittaessa siinä vahvistettuja standardeja, sanotun vaikuttamatta tiettyjen tavaraluokkien,
kuten vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) (1) soveltamisalaan
kuuluvien tavaroiden, kuljetukseen sovellettaviin vaatimuksiin. Liitteessä III olevan I jakson 5 kohdassa tarkoitettujen
standardien viimeisintä versiota voidaan käyttää.
(1) Saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 24 päivänä syyskuuta 2008 annetulla Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/68/EY (EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13), sellaisena kuin se on muutettuna muun muassa
komission direktiivillä 2012/45/EU (EUVL L 332, 4.12.2012, s. 18).
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3.
Jos kuormankiinnityksessä havaitaan vakavia tai vaarallisia puutteita, voidaan myös soveltaa 14 artiklassa tarkoitet
tuja seurantamenettelyjä.
4.
Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että kuormankiinnityksen tarkastuksiin osallistuvan henkilöstön on oltava asian
mukaisesti koulutettu kyseistä tarkoitusta varten.
14 artikla
Vakavien tai vaarallisten puutteiden seuranta
1.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että alustavassa tai yksityiskohtaisemmassa tarkastuksessa havaittu vakava tai vaa
rallinen puute on korjattava, ennen kuin ajoneuvoa voidaan käyttää uudelleen yleisillä teillä, sanotun kuitenkaan rajoit
tamatta 14 artiklan 3 kohdan soveltamista.
2.
Tarkastaja voi päättää, että ajoneuvolle on tehtävä täydellinen katsastus tietyssä määräajassa, jos se on rekisteröity
siinä jäsenvaltiossa, jossa tekninen tienvarsitarkastus on tehty. Jos ajoneuvo on rekisteröity jossakin toisessa jäsenvaltiossa,
toimivaltainen viranomainen voi pyytää 17 artiklassa tarkoitettujen yhteyspisteiden kautta tuon toisen jäsenvaltion toi
mivaltaista viranomaista katsastamaan ajoneuvon uudelleen 18 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Jos
unionin ulkopuolella rekisteröidyssä ajoneuvossa havaitaan vakavia tai vaarallisia puutteita, jäsenvaltiot voivat päättää
ilmoittaa asiasta ajoneuvon rekisteröintivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.
3.
Jos havaitaan puutteita, jotka vaarantavat suoraan tai välittömästi liikenneturvallisuuden ja edellyttävät tästä syystä
pikaista tai välitöntä korjaamista, asianomaisen jäsenvaltion tai toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä, että kyseisen
ajoneuvon käyttöä rajoitetaan tai se kielletään, kunnes nuo puutteet on korjattu. Tällaisen ajoneuvon käyttö voidaan sallia
sen ajamiseksi yhteen lähimmistä korjaamoista, jossa nuo puutteet voidaan korjata, edellyttäen että kyseiset vaaralliset
puutteet on korjattu siten, että ajoneuvolla pystytään ajamaan korjaamolle saakka ja että ajoneuvon kuljettajalle ja
matkustajille tai muille tienkäyttäjille ei aiheudu välitöntä vaaraa. Jos puutteet eivät edellytä välitöntä korjaamista, asian
omainen jäsenvaltio tai toimivaltainen viranomainen voi päättää, millä edellytyksillä ajoneuvoa saa käyttää ennen puut
teiden korjaamista, ja asettaa tätä varten kohtuullisen määräajan.
Jos ajoneuvoa ei voida korjata niin, että se voidaan ajaa korjaamoon, ajoneuvo voidaan viedä paikkaan, jossa se voidaan
korjata.
15 artikla
Tarkastusmaksut
Jos yksityiskohtaisemmassa tarkastuksessa on havaittu puutteita, jäsenvaltio voi periä kohtuullisen ja oikeasuhteisen
maksun, jonka olisi oltava sidoksissa kyseisen tarkastuksen kustannuksiin.
16 artikla
Tarkastusraportti ja teknisten tienvarsitarkastusten tietokannat
1.
Jokaisesta tehdystä alustavasta teknisestä tienvarsitarkastuksesta on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle seura
avat tiedot:
a) ajoneuvon rekisteröintimaa;
b) ajoneuvoluokka;
c) alustavan teknisen tienvarsitarkastuksen tulos.
2.
Kun yksityiskohtaisempi tarkastus on saatu tehtyä, tarkastajan on laadittava liitteen IV mukainen raportti. Jäsenval
tioiden on varmistettava, että ajoneuvon kuljettajalle annetaan jäljennös tarkastusraportista.
3.
Tarkastajan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle yksityiskohtaisemman teknisen tienvarsitarkastuksen tu
lokset kohtuullisessa ajassa asianomaisen tarkastuksen jälkeen. Toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä nämä tiedot
voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti vähintään 36 kuukauden ajan niiden vastaanottamisesta.
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IV LUKU
YHTEISTYÖ JA TIETOJENVAIHTO

17 artikla
Yhteyspisteen nimeäminen
1.

Jäsenvaltioiden on nimettävä yhteyspiste, joka

— varmistaa 18 artiklan nojalla toteutettujen toimien koordinoinnin muiden jäsenvaltioiden nimeämien yhteyspisteiden
kanssa;
— toimittaa 20 artiklassa tarkoitetut tiedot komissiolle;
— varmistaa tarvittaessa muun mahdollisen tiedonvaihdon muiden jäsenvaltioiden yhteyspisteiden kanssa sekä niiden
avustamisen.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kansallisen yhteyspisteensä nimet ja yhteystiedot viimeistään 20 päivänä
toukokuuta 2015 ja ilmoitettava sille viipymättä niihin tehtävistä muutoksista. Komissio laatii luettelon kaikista yhteys
pisteistä ja toimittaa sen jäsenvaltioille.
18 artikla
Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö
1.
Jos muualla kuin tarkastusjäsenvaltiossa rekisteröidyssä ajoneuvossa havaitaan vakavia tai vaarallisia puutteita taikka
ajoneuvon käytön rajoittamiseen tai sen käyttökieltoon johtavia puutteita, yhteyspisteen on ilmoitettava tarkastuksen
tulokset ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltion yhteyspisteelle. Tähän ilmoitukseen on sisällyttävä liitteessä IV vahvistetut
tienvarsitarkastusraportin kohdat, ja se on mieluiten toimitettava asetuksen (EY) N:o 1071/2009 16 artiklassa tarkoitetun
kansallisen sähköisen rekisterin kautta. Komissio antaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudat
taen yksityiskohtaiset säännöt menettelyistä, joilla rekisteröintijäsenvaltion yhteyspisteelle ilmoitetaan ajoneuvot, joissa on
vakavia tai vaarallisia puutteita.
2.
Jos ajoneuvossa havaitaan vakavia tai vaarallisia puutteita, sen jäsenvaltion yhteyspiste, jossa tarkastus on tehty, voi
pyytää ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltion yhteyspisteen kautta, että viimeksi mainitun jäsenvaltion toimivaltainen viran
omainen toteuttaa asianmukaiset jatkotoimet, kuten katsastuttaa ajoneuvon uudelleen 14 artiklan mukaisesti.
19 artikla
Yhteiset tekniset tienvarsitarkastukset
Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteisiä tienvarsitarkastuksia säännöllisesti vuosittain. Jäsenvaltiot voivat yhdistää nämä toimet
direktiivin 2006/22/EY 5 artiklassa säädettyihin toimiin.
20 artikla
Tietojen toimittaminen komissiolle
1.
Jäsenvaltioiden on toimitettava ennen 31 päivää maaliskuuta 2021 ja sen jälkeen kahden vuoden välein ennen 31
päivää maaliskuuta komissiolle sähköisesti alueellaan tarkastettuja ajoneuvoja koskevat tiedot kahden edellisen kalenteri
vuoden ajalta. Näissä tiedoissa on mainittava
a) tarkastettujen ajoneuvojen lukumäärä;
b) tarkastettujen ajoneuvojen luokka;
c) kunkin tarkastetun ajoneuvon rekisteröintimaa;
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d) kun on kyse yksityiskohtaisemmista tarkastuksista, tarkastetut osa-alueet ja kohteet, jotka eivät läpäisseet tarkastusta,
liitteessä IV olevan 10 kohdan mukaisesti.
Ensimmäisen raportin on katettava 1 päivänä tammikuuta 2019 alkava kahden vuoden jakso.
2.
Komissio antaa 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen yksityiskohtaiset säännöt siitä,
missä muodossa 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava sähköisesti. Siihen asti kunnes tällaiset säännöt on annettu,
käytetään liitteessä V olevaa vakiomuotoista raporttilomaketta.
Komissio ilmoittaa kerätyt tiedot Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
V LUKU
DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSET

21 artikla
Delegoidut säädökset
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan mukaisesti, jotta voidaan
— saattaa tarvittaessa ajan tasalle 2 artiklan 1 kohta ja liitteessä IV oleva 6 kohta, jos mainitussa artiklassa tarkoitetun
lainsäädännön muuttaminen aiheuttaa muutoksia ajoneuvoluokkiin, vaikuttamatta tämän direktiivin soveltamisalaan;
— saattaa ajan tasalle liitteessä II oleva 2 kohta menetelmien osalta, jos saataville tulee tehokkaampia ja toimivampia
testausmenetelmiä, lisäämättä mitään tarkastettavien kohteiden luetteloon;
— mukauttaa liitteessä II olevan 2 kohta myönteisen kustannus-hyötyanalyysin jälkeen tarkastettavien kohteiden luette
lon, menetelmien, hylkäysperusteiden ja puutteiden arvioinnin osalta, jos pakollisia tyyppihyväksyntävaatimuksia
muutetaan unionin liikenneturvallisuus- tai ympäristölainsäädännössä.
22 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.

Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.
Siirretään komissiolle 19 päivästä toukokuuta 2014 viiden vuoden ajaksi 21 artiklassa tarkoitettu valta antaa
delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen
tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi,
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden
päättymistä.
3.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 21 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä
päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhem
pänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten
pätevyyteen.
4.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parla
mentille ja neuvostolle.
5.
Edellä olevan 21 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai
neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
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23 artikla
Komiteamenettely
1.
Komissiota avustaa direktiivissä 2014/45/EU tarkoitettu katsastuskomitea. 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 täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan
4 kohdan kolmatta alakohtaa.

VI LUKU
LOPPUSÄÄNNÖKSET

24 artikla
Kertomukset
1.
Komissio antaa viimeistään 20 päivänä toukokuuta 2016 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän
direktiivin täytäntöönpanosta ja vaikutuksista. Kertomuksessa arvioidaan erityisesti tämän direktiivin vaikutusta liikenne
turvallisuuden parantumiseen sekä kustannuksia ja hyötyjä, joita saadaan, jos N1- ja O2-luokan ajoneuvot sisällytetään
tämän direktiivin soveltamisalaan.

2.
Komissio antaa viimeistään 20 päivänä toukokuuta 2022 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän
direktiivin soveltamisesta ja vaikutuksista ja erityisesti riskiluokitusjärjestelmien tehokkuudesta ja yhdenmukaistamisesta,
etenkin määriteltäessä asianomaisten eri yritysten keskenään vertailukelpoisia riskiprofiileja. Kertomukseen on liitettävä
yksityiskohtainen vaikutustenarviointi, jossa arvioidaan kustannuksia ja hyötyjä koko unionissa. Vaikutustenarviointi on
asetettava Euroopan parlamentin ja neuvoston saataville vähintään kuusi kuukautta ennen mahdollisen lainsäädäntöeh
dotuksen antamista uusien ajoneuvoluokkien lisäämiseksi tämän direktiivin soveltamisalaan.

25 artikla
Seuraamukset
Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita,
oikeasuhteisia, varoittavia ja syrjimättömiä.

26 artikla
Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1.
Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallin
nolliset määräykset viimeistään 20 päivänä toukokuuta 2017. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 20 päivästä toukokuuta 2018.

Tämän direktiivin 6 artiklassa tarkoitetun riskiluokitusjärjestelmän osalta niiden on sovellettava näitä säännöksiä
20 päivästä toukokuuta 2019.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset sään
nökset kirjallisina komissiolle.
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27 artikla
Kumoaminen
Kumotaan direktiivi 2000/30/EY 20 päivästä toukokuuta 2018.
28 artikla
Voimaantulo
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
29 artikla
Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 3 päivänä huhtikuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta

Neuvoston puolesta

Puhemies

Puheenjohtaja

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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LIITE I
RISKILUOKITUSJÄRJESTELMÄN OSAT

Riskiluokitusjärjestelmä tarjoaa perustan sellaisten yritysten liikennöimien ajoneuvojen kohdennetulle valinnalle, jotka ovat
noudattaneet heikosti ajoneuvojen huoltoon ja liikennekelpoisuuteen liittyviä vaatimuksia. Siinä otetaan huomioon niin
määräaikaiskatsastuksista kuin teknisistä tienvarsitarkastuksista saadut tulokset.
Riskiluokitusjärjestelmässä tarkastellaan asianomaisen yrityksen riskiluokituksen määrittämiseksi seuraavia parametreja:
— puutteiden lukumäärä
— puutteiden vakavuus
— teknisten tienvarsitarkastusten tai määräaikaiskatsastusten ja vapaaehtoisten katsastusten lukumäärä
— aikakerroin
1. Puutteet painotetaan niiden vakavuuden mukaan käyttäen seuraavia vakavuuskertoimia:
– Vaarallinen puute = 40
– Vakava puute

= 10

– Vähäinen puute

= 1

2. Yrityksen (ajoneuvon) tilanteen kehittymistä tarkastellaan soveltamalla kevyempää painotusta ”vanhoihin” tarkastustu
loksiin (puutteisiin) kuin ”uudempiin” käyttäen seuraavia kertoimia:
— Vuosi 1 = viimeiset 12 kuukautta = kerroin 3
— Vuosi 2 = 13–24 kuukautta = kerroin 2
— Vuosi 3 = 25–36 kuukautta = kerroin 1
Tätä sovelletaan ainoastaan kokonaisriskiluokituksen laskentaan.
3. Riskiluokitus lasketaan käyttäen seuraavia kaavoja:
a) Kokonaisriskiluokituksen kaava

RR ¼

ðDY1 Ü 3Þ þ ðDY2 Ü 2Þ þ ðDY3 Ü 1Þ
#CY1 þ #CY2 þ #CY3

jossa
RR

= kokonaisriskiluokituksen tulos

DYi

= puutteiden yhteismäärä vuonna 1, 2, 3

DY1 = ð#DD Ü 40Þ þ ð#MaD Ü 10Þ þ ð#MiD Ü 1Þ vuonna 1
#… = … lukumäärä
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= vaaralliset puutteet

MaD = vakavat puutteet
MiD = vähäiset puutteet
C

= tarkastukset (tekniset tienvarsitarkastukset tai määräaikaiskatsastukset ja vapaaehtoiset katsastukset)
vuonna 1, 2, 3

b) Vuosittaisen riskiluokituksen kaava
AR ¼

ð#DD Ü 40Þ þ ð#MaD Ü 10Þ þ ð#MiD Ü 1Þ
#C

jossa
AR

= vuosittaisen riskiluokituksen tulos

#… = … lukumäärä
DD

= vaaralliset puutteet

MaD = vakavat puutteet
MiD = vähäiset puutteet
C

= tarkastukset (tekniset tienvarsitarkastukset tai määräaikaiskatsastukset ja vapaaehtoiset katsastukset)

Vuosittaista riskiä käytetään arvioitaessa yrityksen tilanteen kehittymistä vuosien mittaan.
Kokonaisriskiluokitukseen perustuva yritysten (ajoneuvojen) luokitus on toteutettava siten, että luokiteltavat yritykset
(ajoneuvot) jakautuvat seuraavasti:
— < 30 % alhainen riski
— 30 %–80 % keskisuuri riski
— > 80 % suuri riski.
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LIITE II
TEKNISEN TIENVARSITARKASTUKSEN SISÄLTÖ

1. TARKASTUSKOHTEET
0) Ajoneuvon tunnistus
1) Jarrulaitteet
2) Ohjaus
3) Näkyvyys
4) Valaisinlaitteet ja sähköjärjestelmän osat
5) Akselit, pyörät, renkaat, pyöräntuenta
6) Runko ja kori varusteineen
7) Muut varusteet
8) Ympäristöhaitat
9) Lisätarkastukset M2- ja M3-luokan ajoneuvoille, joilla kuljetetaan matkustajia
2. TARKASTUSVAATIMUKSET
Kohteet, joiden tarkastuksessa tarvitaan laitteita, on merkitty tunnuksella E.
Kohteet, jotka voidaan tarkastaa vain jossain määrin käyttämättä laitteita, on merkitty tunnuksella (+E).
Jos tarkastusmenetelmäksi on ilmoitettu silmämääräinen tarkastus, tämä tarkoittaa, että asianomaisten kohteiden
silmämääräisen tarkastelun lisäksi tarkastajan on tarvittaessa myös kokeiltava niitä käsin, arvioitava niiden aiheuttamaa
ääntä tai käytettävä muita soveltuvia tarkastusmenetelmiä, joita varten ei tarvita työkaluja.
Teknisten tienvarsitarkastusten mahdolliset kohteet ja käytettävät suositeltavat testausmenetelmät on lueteltu taulu
kossa 1. Mikään tässä liitteessä ei estä tarkastajaa käyttämästä tarvittaessa lisälaitteistoa, kuten ajoneuvonostinta tai
tarkastuskuilua.
Tarkastuksessa on käytettävä tarkastushetkellä saatavilla olevia tekniikoita ja laitteita, eikä siinä pitäisi käyttää työkaluja
ajoneuvon osien purkamiseen tai irrottamiseen. Tarkastuksessa voidaan myös tarkistaa, vastaavatko ajoneuvon osat ja
komponentit turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksiltaan hyväksynnän tai tapauksen mukaan jälkiasennuksen ajankoh
tana voimassa olleita vaatimuksia.
Jos ajoneuvon rakenne estää tämän liitteen mukaisten testausmenetelmien käyttämisen, tarkastus on suoritettava
toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien suositeltavien testausmenetelmien mukaisesti.
Hylkäysperusteita ei sovelleta, jos niissä viitataan vaatimuksiin, joita ei ollut säädetty ensirekisteröinnin tai ensimmäisen
käyttöönoton ajankohtana voimassa olleessa ajoneuvon tyyppihyväksyntälainsäädännössä, tai jälkiasennusta koskevissa
vaatimuksissa.

Testissä on tarkastettava kohteet, joita pidetään tarpeellisina ja merkityksellisinä ottaen erityisesti huomioon jarrujen, renkaiden, pyörien ja rungon turvallisuus, ympäristöhaitat sekä
seuraavassa taulukossa luetellut suositeltavat menetelmät.
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3. TESTISISÄLLÖT JA TESTAUSMENETELMÄT, AJONEUVOJEN PUUTTEIDEN ARVIOINTI

Kunkin testattavan ajoneuvojärjestelmän ja osan puutteiden arviointi suoritetaan tapauskohtaisesti taulukossa esitettyjen kriteerien mukaisesti.
FI

Muut kuin tässä liitteessä luetellut puutteet arvioidaan niistä liikenneturvallisuudelle aiheutuvan vaaran perusteella.
Kohde

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

AJONEUVON TUNNISTUS

0.1

Rekisterikilvet (jos niitä edel Silmämääräinen tarkastus.
lytetään vaatimuksissa 1)

0.2

Ajoneuvon tunniste-/valmis Silmämääräinen tarkastus.
te-/sarjanumero

a) Rekisterikilpi puuttuu tai kiinnitys niin puutteellinen,
että irtoaminen todennäköistä.

X

b) Merkintä puuttuu tai se ei ole luettavissa.

X

c) Ei vastaa ajoneuvon asiakirjoja tai tallenteita.

X

a) Puuttuu tai ei löydy.

X

b) Epätäydellinen, ei luettavissa, selvästi väärennetty tai
ei vastaa ajoneuvon asiakirjoja.

X

c) Ajoneuvon asiakirjat eivät ole luettavissa tai sisältävät
kirjoitusvirheitä.
1.

JARRULAITTEET

1.1.

Mekaaninen kunto ja toiminta

1.1.1

Käyttöjarrupolkimen/-vivun
laakerointi

Osien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestel
män käytön aikana.

X

a) Laakerointi liian kireä.

X

b) Erittäin kulunut tai liikaa välystä.

X
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Huomautus: Ajoneuvot, joissa on tehostettu
jarrujärjestelmä, olisi tarkastettava moottori
sammutettuna.
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0.

Vakava

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

1.1.2

Jarrupolkimen/-vivun
ja liike jarrutettaessa

kunto Osien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestel
män käytön aikana.

X

Estää täyden jarrutehon käyttämisen, tai jarru jumit
tunut.
b) Jarrun käyttölaite ei palauta asianmukaisesti.

X

X
X

Vaikuttaa toimivuuteen.

Alipainepumppu tai komp Osien silmämääräinen tarkastus normaalissa
käyttöpaineessa. Tarkastetaan ali- tai ylipai
ressori ja painesäiliöt
neen turvallisen käyttöarvon saavuttamiseen
kuluva aika sekä varoitusmerkin, monipii
risuojaventtiilin ja paineenrajoitusventtiilin toi
minta.

c) Jarrupolkimen liukueste puuttuu, irrallaan tai kulunut.

X

a) Yli- tai alipaine riittämätön toistuviin jarrutuksiin (vä
hintään neljä jarrun käyttökertaa) varoitusmerkin sy
tyttyä (tai kun mittari näyttää lukemaa, joka ei ole
turvallinen).

X

X

vähintään kaksi jarrun käyttökertaa varoitusmerkin
sytyttyä (tai kun mittari näyttää lukemaa, joka ei ole
turvallinen).
b) Ali- tai ylipaineen turvallisen käyttöarvon saavuttami
seen kuluva aika on liian pitkä vaatimuksiin 1 nähden.

X

c) Monipiirisuojaventtiili tai paineenrajoitusventtiili ei
toimi.

X

d) Ilmavuoto, joka aiheuttaa selvää paineen laskua, tai
kuultavissa olevia vuotoja.

X

e) Ulkoinen vaurio, joka todennäköisesti vaikuttaa jarru
järjestelmän toimintaan.

X

X

Toistojarrun suorituskyky ei täyty.
Paineen varoituslaite tai pai Toiminnan tarkastus.
nemittari

Varoituslaite tai painemittari on viallinen.
Alhaista painetta ei voida havaita.

X
X
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Huomautus: Ajoneuvot, joissa on tehostettu
jarrujärjestelmä, olisi tarkastettava moottori
sammutettuna.

a) Liian suuri tai riittämätön liikevara.

Vakava

29.4.2014

Kohde

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

1.1.5

Osien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestel
män käytön aikana.

Seisontajarru, sen käyttövipu, Osien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestel
käyttövivun lukituslaite, säh män käytön aikana.
köinen seisontajarru

a) Käyttölaite murtunut, vahingoittunut tai erittäin kulu
nut.

X

b) Käyttölaite puutteellisesti kiinnitetty venttiiliin tai
venttiilin kiinnitys viallinen.

X

c) Löysiä liitoksia tai vuotoja järjestelmässä.

X

d) Epätyydyttävä toiminta.

X

a) Lukitus ei pidä kunnolla.

X
X
X

Erittäin kulunut.

1.1.7

Jarruventtiilit (poljinventtiilit, Osien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestel
pikapoistoventtiilit,
sää män käytön aikana.
töventtiilit)

c) Vivun liikekulma on liian suuri (virheellinen säätö).

X

d) Käyttövipu puuttuu tai on vahingoittunut tai toimi
maton.

X

e) Virheellinen toiminta, varoitusmerkki näyttää toimin
tahäiriötä.

X

a) Venttiili on vahingoittunut tai vuotaa.

X

Vaikuttaa toimivuuteen.
b) Kompressorin liiallinen öljyvuoto paineilmajärjestel
mään.

X
X

c) Venttiilin kiinnitys on viallinen tai riittämätön.

X

d) Hydraulinesteen vuoto.

X

Vaikuttaa toimivuuteen.
Perävaunun jarrujen letkujen Irrotetaan ja kytketään uudelleen jarrujärjestel
liittimet (sähkö ja paineilma) män liittimet vetoauton ja perävaunun välillä.

a) Erotusventtiili tai itsesulkeutuva venttiili viallinen.
Vaikuttaa toimivuuteen.

X
X
X

29.4.2014

1.1.8
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b) Vivun akseli tai lukitusmekanismi on kulunut.

Vaarallinen

FI

1.1.6

Käsikäyttöinen jarruventtiili

Vakava

L 127/154

Kohde

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

b) Venttiilin kiinnitys viallinen tai riittämätön.

Vakava

X
X

Vaikuttaa toimivuuteen.

X
X

Vaikuttaa toimivuuteen.
d) Virheellinen toiminta.

X

Vaikuttaa jarrun toimintaan.
Painevaraaja/painesäiliö

Silmämääräinen tarkastus.

a) Säiliö hieman vahingoittunut tai hieman syöpynyt.

X
X
X

b) Tyhjennyslaite ei toimi.

X

c) Säiliön kiinnitys on viallinen tai riittämätön.

X

a) Jarrutehostin on viallinen tai tehoton.

X
X

Jos se ei toimi.
b) Pääsylinteri on viallinen, mutta jarru toimii edelleen.

X
X

Pääsylinteri on viallinen tai vuotaa.
X

c) Pääsylinterin kiinnitys puutteellinen, mutta jarru toi
mii edelleen.

X

Pääsylinterin kiinnitys on puutteellinen.
d) Jarrunestettä on liian vähän, alle vähimmäismerkin
nän.

Jarrunestettä ei ole näkyvissä.

X
X
X

L 127/155

Jarrunestettä on liian vähän, merkittävästi alle vähim
mäismerkinnän.
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Säiliö pahoin vahingoittunut, syöpynyt tai vuotaa.

1.1.10 Jarrutehostin,
pääsylinteri Osien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestel
män käytön aikana, jos mahdollista.
(hydraulijärjestelmät)

FI

c) Liiallinen vuoto.

1.1.9

Vaarallinen

29.4.2014

Kohde

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

X

f) Jarrunesteen varoitusvalo palaa tai on viallinen.

X

g) Jarrunesteen pinnan varoituslaite toimii virheellisesti.

X

Vaarallinen

FI

e) Pääsylinterin säiliön kansi puuttuu.

Vakava

L 127/156

Kohde

1.1.11 Jarruputket

Osien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestel
män käytön aikana, jos mahdollista.

a) Ilmeinen rikkoutumis- tai murtumisvaara.

X
X

b) Vuoto putkissa tai liitoksissa (paineilmajarrujärjestel
mät).

X

Vuoto putkissa tai liitoksissa (hydraulijarrujärjestel
mät).
X

X

Vaikuttaa jarrujen toimintaan tukoksen tai ilmeisen
vuotovaaran johdosta.
d) Putket on sijoitettu väärin.

X

Vahingoittumisen vaara.
1.1.12 Jarruletkut

Osien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestel
män käytön aikana, jos mahdollista.

X

a) Ilmeinen rikkoutumis- tai murtumisvaara.
b) Letkut ovat vahingoittuneet, hankautuneet, kiertyneet
tai liian lyhyet.
Letkut ovat vahingoittuneet tai hankautuneet.
c) Vuoto letkuissa tai liitoksissa (paineilmajarrujärjestel
mät).

X
X
X
X
X

Vuoto letkuissa tai liitoksissa (hydraulijarrujärjestel
mät).
d) Jarruletkut paisuvat liikaa paineen alaisina.

X
X
X

29.4.2014

Johto on vaurioitunut.
e) Letkut ovat huokoiset.
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c) Putket ovat vahingoittuneet tai liiallisesti syöpyneet.

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

1.1.13 Jarrupäällysteet ja-palat

Silmämääräinen tarkastus.

a) Jarrupäällyste tai -pala on erittäin kulunut (vähim
mäismerkintään asti).

Vakava

X

X

Vaikuttaa jarrun suorituskykyyn.

X

c) Jarrupäällyste tai -pala puuttuu tai asennettu väärin.
1.1.14 Jarrurummut, jarrulevyt

Silmämääräinen tarkastus.

a) Jarrurumpu tai -levy on kulunut.

X
X
X

X

Vaikuttaa voimakkaasti jarrun suorituskykyyn.

X

c) Jarrurumpu tai -levy puuttuu.

1.1.15 Jarruvaijerit, tangot, vivut, Osien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestel
jarrulaitteiden liitännät
män käytön aikana, jos mahdollista.

X

d) Taustalevy puutteellisesti kiinnitetty.

X

a) Vaijerit ovat vahingoittuneet tai kiertyneet.

X
X

Vaikuttaa jarrun suorituskykyyn.
b) Osa on erittäin kulunut tai syöpynyt.

Euroopan unionin virallinen lehti

Jarrurumpu tai -levy on erittäin kulunut, siinä on
paljon naarmuja tai halkeamia tai se on puutteellisesti
kiinnitetty tai murtunut.
b) Jarrurumpu tai -levy on likainen (öljyä, rasvaa jne.).

FI

X

Jarrupäällyste tai -pala on erittäin kulunut (vähim
mäismerkintä ei näy).
b) Jarrupäällyste tai -pala on likainen (öljyä, rasvaa jne.).

Vaarallinen

29.4.2014

Kohde

X
X

Vaikuttaa jarrun suorituskykyyn.
X

d) Vaijerinohjain on viallinen.

X

e) Jarrujärjestelmän vapaa liikkuminen on estynyt.

X

L 127/157

c) Vaijeri, tanko tai nivel puutteellisesti kiinnitetty.

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

f) Jarrulaitteiden liikkuminen on epänormaali virheelli
sen säädön tai liiallisen kulumisen vuoksi.

X

a) Toimilaite on murtunut tai vahingoittunut.

X

Vaikuttaa jarrun suorituskykyyn.

X

b) Toimilaite ei ole riittävän tiivis.

X
X

Vaikuttaa jarrun suorituskykyyn.
c) Toimilaitteen kiinnitys puutteellinen.

X
X

d) Toimilaite on erittäin syöpynyt.

X
X

Murtuminen todennäköistä.
e) Sylinterin liikepituus on liian pieni tai liian suuri.

X
X

Vaikuttaa jarrun suorituskykyyn (ei liikevaraa).
X
X

Pölysuojus puuttuu tai on pahoin vahingoittunut.
1.1.17 Kuormantunteva jarruventtiili Osien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestel
män käytön aikana, jos mahdollista.

a) Viallinen liitäntä.

X

b) Liitäntä on säädetty virheellisesti.

X

c) Venttiili on juuttunut tai toimimaton (ABS toiminnas
sa).

X
X

Venttiili on juuttunut tai toimimaton.

X
X

29.4.2014

d) Venttiili puuttuu (jos vaadittu).
e) Arvokilpi puuttuu.
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Vaikuttaa jarrun suorituskykyyn.

f) Pölysuojus on vahingoittunut.

Vaarallinen

FI

1.1.16 Jarrujen toimilaitteet (mukaan Osien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestel
lukien jousijarrut tai hydrau män käytön aikana, jos mahdollista.
liset pyöräsylinterit)

Vakava

L 127/158

Kohde

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

f) Tiedot eivät ole luettavissa tai ne eivät ole vaatimus
ten 1 mukaiset.

1.1.19 Hidastinjärjestelmä (jos asen Silmämääräinen tarkastus.
nettu tai vaadittu)

X

a) Mekanismi on vahingoittunut, juuttunut tai liikkuu
epänormaalisti tai se on liian kulunut tai virheellisesti
säädetty.

X

b) Mekanismi toimii puutteellisesti.

X

c) Virheellisesti asennettu tai korvattu.

X

a) Asennuksessa tai kiinnityksissä on puutteita.

X

b) Järjestelmässä on ilmeisiä puutteita tai se puuttuu.

1.1.21 Koko jarrujärjestelmä

X

auto Irrotetaan vetoajoneuvon ja perävaunun väli Perävaunun jarru ei mene automaattisesti päälle, kun kyt
nen jarrukytkentä.
kentä irrotetaan.
Silmämääräinen tarkastus.

X
X

a) Muut järjestelmän laitteet (esim. pakkasnestepumppu,
ilmankuivain jne.) ovat ulkoisesti vahingoittuneita tai
erittäin syöpyneitä tavalla, joka vaikuttaa haitallisesti
jarrujärjestelmään.

X

Vaikuttaa jarrun suorituskykyyn.
b) Ilma- ja pakkasnestevuoto.
Vaikuttaa järjestelmän toimivuuteen.

X
X

c) Minkä tahansa osan kiinnitys on viallinen tai riittämä
tön.

X

d) Mihin tahansa osaan tehty muutos, joka ei ole turval
linen 3.

X

Vaikuttaa jarrun suorituskykyyn.
Puuttuvat.

X
X
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1.1.22 Mittausliittimet (jos asennettu Silmämääräinen tarkastus.
tai vaadittu)
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X

Jos vaikuttaa toimivuuteen.

1.1.20 Perävaunun jarrujen
maattinen toiminta

Vaarallinen

FI

1.1.18 Automaattisesti säätyvät jar Silmämääräinen tarkastus.
ruvivut ja niiden ilmaisimet

Vakava

29.4.2014

Kohde

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

1.1.23 Työntöjarru

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokei Riittämätön teho.
lu.

Käyttöjarrun suorituskyky ja teho

1.2.1

Suorituskyky
(E)

Testattaessa jarrutestauslaitteella jarrutusta lisä
tään asteittain enimmäisvoimaan asti.

X

a) Jarruvoima riittämätön yhdessä tai useammassa pyö
rässä.

X

X

Jarruvoima puuttuu yhdestä tai useammasta pyörästä.
X

X

Jarruvoima missä tahansa pyörässä on alle 50 % toi
sen samalla akselilla olevan pyörän enimmäisjarruvoi
masta ohjaavien akselien tapauksessa.

Teho
(E)

c) Jarruvoima ei ole portaattomasti muuttuva (nykimis
tä).

X

d) Liian pitkä vasteaika jossakin pyörässä.

X

e) Jarruvoiman liiallinen vaihtelu yhden täyden pyörän
kierroksen aikana.

X

Testaus jarrutestauslaitteella ilmoitetulla pai Ei saavuta seuraavaa vähimmäistasoa (2):
nolla tai, jos tämä ei ole teknisistä syistä mah
dollista, testaus koeajon aikana tallentavan hi Luokat M , M ja M : 50 % (3)
1
2
3
dastuvuusmittarin avulla (1).
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b) Jarruvoima missä tahansa pyörässä on alle 70 % toi
sen samalla akselilla olevan pyörän enimmäisjarruvoi
masta. Jos jarruja testataan koeajon aikana, ajoneuvon
liiallinen poikkeaminen suorasta linjasta.

1.2.2

Vaarallinen

FI

1.2.

Vakava
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Menetelmä

Kohde

X

Luokka N1: 45 %
Luokat N2 ja N3: 43 % (4)

Edellä mainituista arvoista saavutetaan alle 50 %.

X

29.4.2014

Luokat O3 ja O4: 40 % (5)

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

Toisiojarrun (hätäjarrun) suorituskyky ja teho (jos toteutettu erillisellä järjestelmällä)

1.3.1

Suorituskyky
(E)

Jos toisiojarrujärjestelmä on erillään käyttöjar
rujärjestelmästä, käytetään 1.2.1 kohdassa
määriteltyä menetelmää.

a) Yhden tai useamman pyörän riittämätön jarruvoima.

X
X

Yhden tai useamman pyörän puuttuva jarruvoima.
b) Jarruvoima missä tahansa pyörässä on alle 70 % toi
sen samalla akselilla olevan pyörän enimmäisjarruvoi
masta. Jos jarruja testataan koeajon aikana, ajoneuvon
liiallinen poikkeaminen suorasta linjasta.

X

Teho
(E)

c) Jarruvoima ei ole portaattomasti muuttuva (nykimis
tä).

X

Jos toisiojarrujärjestelmä on erillään käyttöjar Jarruvoima on alle 50 % (6) 1.2.2 kohdassa määritellystä
rujärjestelmästä, käytetään 1.2.2 kohdassa vaaditusta käyttöjarrun tehosta suhteessa suurimpaan sal
määriteltyä menetelmää.
littuun massaan.

X

X

Edellä mainituista jarruvoima-arvoista saavutetaan testauk
sessa alle 50 % suhteessa ajoneuvon massaan.
1.4

Seisontajarrun suorituskyky ja teho

1.4.1

Suorituskyky
(E)

Jarru kytketään jarrutestauslaitteessa tehtävän Jarru ei toimi toisella puolella, tai jos jarruja testataan
testin aikana.
koeajon aikana, ajoneuvo poikkeaa liiaksi suorasta linjasta.

X

X

L 127/161

Jäljempänä 1.4.2 kohdassa tarkoitetuista jarruvoima-ar
voista saavutetaan testauksessa alle 50 % suhteessa ajoneu
von massaan.
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X

Jarruvoima missä tahansa pyörässä on alle 50 % toi
sen samalla akselilla olevan pyörän enimmäisjarruvoi
masta ohjaavien akselien tapauksessa.

1.3.2

Vaarallinen

FI

1.3

Vakava

29.4.2014

Menetelmä

Kohde

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

1.4.2

(E)

X

X

Edellä mainituista kokonaisjarruvoima-arvoista saavutetaan
testauksessa alle 50 % suhteessa ajoneuvon massaan.
1.5

1.7

Lukkiutumattomat
(ABS)

Sähköinen
(EBS)

jarrut Silmämääräinen tarkastus ja varoitusmerkin
tarkastus ja/tai tarkastus käyttäen ajoneuvon
sähköistä liitäntää.

jarrujärjestelmä Silmämääräinen tarkastus ja varoitusmerkin
tarkastus ja/tai tarkastus käyttäen ajoneuvon
sähköistä liitäntää.

a) Teho ei ole portaattomasti muuttuva (ei sovelleta pa
kokaasujarrujärjestelmiin).

X

b) Järjestelmä ei toimi.

X

a) Varoitusmerkki ei toimi.

X

b) Varoitusmerkki näyttää, että järjestelmässä on toimin
tahäiriö.

X

c) Pyörän nopeusanturi puuttuu tai on vahingoittunut.

X

d) Johdotus vahingoittunut.

X

e) Muita osia puuttuu tai ne ovat vahingoittuneet.

X

f) Järjestelmä ilmoittaa viasta ajoneuvon sähköisen lii
tännän kautta.

X

a) Varoitusmerkki ei toimi.

X

b) Varoitusmerkki näyttää, että järjestelmässä on toimin
tahäiriö.

X

c) Järjestelmä ilmoittaa viasta ajoneuvon sähköisen lii
tännän kautta.

X

X

29.4.2014

d) Vetoauton ja perävaunun välinen liitin on yhteenso
pimaton tai puuttuu.
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1.6

Hidastinjärjestelmän suoritus Silmämääräinen tarkastus ja, mikäli mahdollis
ta, järjestelmän toimivuuden testaus.
kyky

Vaarallinen

FI

Testaus jarrutestauslaitteella. Jos tämä ei ole Kaikkien ajoneuvojen osalta kokonaisjarruvoima alle 16 %
mahdollista, koeajon aikana osoittavan tai tal suhteessa suurimpaan sallittuun massaan tai moottoriajo
lentavan hidastuvuusmittarin avulla.
neuvojen osalta alle 12 % suhteessa ajoneuvoyhdistelmän
suurimpaan sallittuun massaan, sen mukaan kumpi on
suurempi.

Teho

Vakava
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Menetelmä

Kohde

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

1.8

Jarruneste

Silmämääräinen tarkastus.

Jarruneste likaista tai saostunutta.

Vakava

X
X

Ilmeinen häiriön vaara.

FI

2.

OHJAUS

2.1

Mekaaninen kunto

2.1.1

Ohjausvaihteen kunto

Ohjausvaihteen toiminnan silmämääräinen
tarkastus samalla, kun ohjauspyörää pyörite
tään.

a) Kääntöakseli vääntynyt, tai kiilat kuluneet.

X
X

Vaikuttaa toimivuuteen.
b) Kääntöakseli erittäin kulunut.

X

c) Kääntöakselin liike liian suuri.

X
X

Vaikuttaa toimivuuteen.
d) Vuoto.

X
X

Tippojen muodostus.
Ohjausvaihteen kiinnitys

Tarkastetaan silmämääräisesti ohjausvaihteen
kiinnitys runkoon, kun ohjauspyörää pyörite
tään myötä- ja vastapäivään.

a) Ohjausvaihteen kiinnitys puutteellinen.

X
X

Kiinnitykset vaarallisen löysiä tai näkyvää liikettä alus
taan/koriin nähden.
b) Rungossa olevat kiinnitysreiät ovat soikeat.

X
X

Vaikuttaa kiinnityksiin merkittävästi.
c) Kiinnityspultteja puuttuu tai niitä on murtunut.

X
X

Vaikuttaa kiinnityksiin merkittävästi.

Vaikuttaa ohjausvaihteen kiinnityksen vakauteen.

X
X
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d) Ohjausvaihde vaurioitunut.
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X

Vaikuttaa toimivuuteen.

2.1.2

Vaarallinen

29.4.2014

Kohde

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

2.1.3

Ohjausvivuston kunto

a) Liikettä sellaisten osien välillä, joiden pitäisi olla kiin
teitä.

X

X

Liiallista liikettä tai irtoaminen todennäköistä.
b) Nivelissä liiallista kulumista.

X
X

Hyvin suuri irtoamisvaara.
c) Murtuma tai muodonmuutos.

X
X

Vaikuttaa toimintaan.
X

e) Osien virheellinen asennus (esim. raidetanko tai veto
nivel).

X

f) Muutos, joka ei ole turvallinen 3.

X
X

Vaikuttaa toimintaan.

Pölysuojus puuttuu tai on erittäin huonokuntoinen.
2.1.4

2.1.5

Ohjausvivuston toiminta

Ohjaustehostin

Tarkastetaan silmämääräisesti ohjauksen osien
kuluneisuus, murtumat ja turvallisuus samalla,
kun ohjauspyörää pyöritetään myötä- ja vasta
päivään pyörät maassa ja moottori käynnissä
(ohjaustehostin).

X
X

a) Ohjausvivuston liikkuva osa osuu johonkin rungon
kiinteään osaan.

X

b) Ohjauksen rajoittimet eivät toimi tai puuttuvat.

X

a) Nestevuoto.

X

b) Nestettä liian vähän (alle vähimmäismerkinnän).

X

Liian pieni säiliö.

X

29.4.2014

Tarkastetaan, onko ohjausjärjestelmässä vuoto
ja, ja tarkastetaan hydraulinesteen taso säili
össä (jos näkyvillä). Tarkastetaan ohjaustehos
timen toiminta pyörät maassa ja moottori
käynnissä.
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d) Ohjausvivuston nivelien kiinnityksen varmistus puut
tuu.

g) Pölysuojus vahingoittunut tai huonokuntoinen.

Vaarallinen

FI

Tarkastetaan silmämääräisesti ohjauksen osien
kuluneisuus, murtumat ja turvallisuus samalla,
kun ohjauspyörää pyöritetään myötä- ja vasta
päivään.

Vakava

L 127/164

Kohde

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

c) Mekanismi ei toimi.

Vakava

Vaarallinen

29.4.2014

Menetelmä

Kohde

X
X

Vaikuttaa ohjaukseen.

FI

d) Mekanismi murtunut tai puutteellisesti kiinnitetty.

X
X

Vaikuttaa ohjaukseen.
e) Osat on asennettu virheellisesti, tai ne osuvat
toisiinsa.

X
X

Vaikuttaa ohjaukseen.
X

X

Vaikuttaa ohjaukseen.
g) Vaijerit/letkut vahingoittuneita, erittäin syöpyneitä.

X
X

Vaikuttaa ohjaukseen.
2.2

Ohjauspyörä, ohjauspylväs ja ohjaustanko

2.2.1

Ohjauspyörän kunto

Pyörien ollessa maassa ohjauspyörää painetaan
ja vedetään ohjauspylvään suuntaisesti ja ohja
uspyörää työnnetään eri suuntiin suorassa kul
massa ohjauspylvääseen nähden. Välyksen ja
joustokytkinten tai murrosnivelten kunnon sil
mämääräinen tarkastus.

a) Ohjauspyörän ja -pylvään välillä liiallinen välys osoit
taa löysyyttä.

X

Hyvin suuri irtoamisvaara.
b) Ohjauspyörän keskiön lukituslaite puuttuu.

X
X
X

Hyvin suuri irtoamisvaara.
c) Murtuma tai löysyyttä ohjauspyörän keskiössä, ke
hässä tai puolissa.

X
X
X
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Hyvin suuri irtoamisvaara.
d) Muutos, joka ei ole turvallinen 3.
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f) Muutos, joka ei ole turvallinen 3.

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

2.2.2

a) Ohjauspyörän keskiön liiallinen liike ylös tai alas.

X

b) Ohjauspylvään yläpään liian suuri säteittäinen liike
pylvään keskiviivaan nähden.

X

c) Joustokytkin vaurioitunut.

X

d) Kiinnitys puutteellinen.

X
X

Hyvin suuri irtoamisvaara.

2.4

2.5

Ohjauksen välys

Pyörien suuntaus (X) 2

Ohjaustehostimella varustettujen ajoneuvojen
moottori on käynnissä ja pyörät osoittavat
suoraan eteenpäin; ohjauspyörää käännetään
kevyesti myötä- ja vastapäivään niin pitkälle
kuin mahdollista pyörien liikkumatta. Välyk
sen silmämääräinen tarkastus.
Silmämääräinen tarkastus.

Perävaunun ohjaavan akselin Silmämääräinen tarkastus tai tarkastus välys
tentarkistuslaitteella.
kääntöpöytä

X

Ohjauksessa liikaa välystä (esim. ohjauspyörän kehällä si
jaitsevan pisteen liike on yli viidesosa ohjauspyörän hal
kaisijasta) tai se ei ole vaatimusten 1 mukainen.

X

Vaikuttaa ohjauksen turvallisuuteen.

Asennettu selkeästi väärin.

X

X

Vaikuttaa suoraan eteenpäin ajoon; suuntavakaus puutteel
linen.

X

a) Jokin osa hieman vahingoittunut.

X
X

Jokin osa pahoin vahingoittunut tai murtunut.
b) Liikaa välystä.

X
X

Vaikuttaa suoraan eteenpäin ajoon; suuntavakaus
puutteellinen.

Vaikuttaa kiinnityksiin merkittävästi.

X
X

29.4.2014

c) Kiinnitys puutteellinen.
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e) Muutos, joka ei ole turvallinen 3
2.3

Vaarallinen

FI

Ohjauspylväs ja ohjausvai Ohjauspyörää painetaan ja vedetään ohjaus
pylvään suuntaisesti, ohjauspyörää työnnetään
mentimet
eri suuntiin suorassa kulmassa ohjauspylvää
seen nähden. Välyksen ja joustokytkinten tai
murrosnivelten kunnon silmämääräinen tar
kastus.

Vakava
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Kohde

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

2.6

3.

NÄKYVYYS

3.1

Näkökenttä

a) EPS-järjestelmän toimintahäiriön merkkivalo (MIL)
näyttää mitä tahansa vikaa järjestelmässä.

X

b) Ohjaustehostin ei toimi.

X

c) Järjestelmä ilmoittaa viasta ajoneuvon sähköisen lii
tännän kautta.

X

X

X

Vaikuttaa tuulilasinpyyhkimien puhdistamaan alueeseen,
tai ulkopuoliset peilit eivät ole näkyvissä.
3.2

Lasin kunto

Silmämääräinen tarkastus.

a) Lasi tai läpinäkyvä paneeli (jos sallittu) haljennut tai
naarmuuntunut/hankautunut
(tuulilasinpyyhkimien
puhdistaman alueen ulkopuolella).

X

X

Vaikuttaa tuulilasinpyyhkimien puhdistamaan aluee
seen tai ulkopuoliset peilit eivät ole näkyvissä.
b) Lasi tai läpinäkyvä paneeli (mukaan luettuina heijas
tavat tai sävytetyt kalvot) ei ole vaatimusten 1 mukai
nen (tuulilasinpyyhkimien puhdistaman alueen ulko
puolella).
Vaikuttaa tuulilasinpyyhkimien puhdistamaan aluee
seen, tai ulkopuoliset peilit eivät ole näkyvissä.
c) Lasi tai läpinäkyvä paneeli vaurioitunut.

X

X

X
X
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Vaikuttaa suuresti tuulilasinpyyhkimien puhdistamaan
alueeseen.
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Silmämääräinen tarkastus kuljettajan istuimel Kuljettajan näkökentässä on este, joka haittaa näkyvyyttä
eteen tai sivuille (tuulilasinpyyhkimien puhdistaman alu
ta.
een ulkopuolella).

Vaarallinen

FI

Sähkötoiminen ohjaustehos Silmämääräinen tarkastus ja sen tarkastus, että
ohjauspyörän asento vastaa pyörien asentoa,
tin (EPS)
kun moottori käynnistetään/sammutetaan,
ja/tai tarkastus käyttämällä ajoneuvon säh
köistä liitäntää.

Vakava
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Kohde

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

3.3

Taustapeilit tai epäsuoran nä Silmämääräinen tarkastus.
kemän laitteet

a) Peili tai laite puuttuu tai sitä ei ole asennettu vaa
timusten 1 mukaisesti. (käytettävissä vähintään kaksi
taustapeiliä tai epäsuoran näkemän laitetta).

Vakava

Vaarallinen
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Menetelmä

Kohde

X
FI

X

Käytettävissä vähemmän kuin kaksi taustapeiliä tai
epäsuoran näkemän laitetta.
b) Peili tai laite hieman vahingoittunut tai löystynyt.

X
X

Peili tai laite ei toimi, tai se on pahoin vahingoittunut,
löystynyt tai puutteellisesti kiinnitetty.

Tuulilasinpyyhkimet

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokei
lu.

X

a) Tuulilasinpyyhkimet eivät toimi tai puuttuvat.

X

b) Pyyhkimen sulka vaurioitunut.

X

Pyyhkimen sulka puuttuu tai on ilmeisen vaurioitu
nut.
3.5

Tuulilasin pesulaite

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokei Pesulaitteen toiminta riittämätön (ei pesunestettä mutta
pumppu toimii tai vesisuihku suunnattu väärin).
lu.

X

X
X

Pesulaite ei toimi.
3.6

Huurunpoistojärjestelmä (X) 2 Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokei Järjestelmä ei toimi tai toiminta ilmeisen puutteellinen.
lu.

4.

VALAISIMET, HEIJASTIMET JA SÄHKÖLAITTEET

4.1

Ajovalaisimet

4.1.1

Kunto ja toiminta

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokei
lu.

Yksi valo/valonlähde; LED-valojen tapauksessa vaikut
taa merkittävästi näkyvyyteen.

X

X

X

29.4.2014

a) Valo/valonlähde vaurioitunut tai puuttuu (useampia
valoja/valonlähteitä; LED-valojen tapauksessa toimi
mattomia alle 1/3).
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3.4

c) Ei kata tarvittavaa näkökenttää.

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

b) Heijastusjärjestelmä (heijastinpinta ja lasi) hieman vau
rioitunut.

X

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan

c) Valaisin puutteellisesti kiinnitetty.

X

a) Ajovalaisin suunnattu erittäin virheellisesti.

X

FI

Suuntaus

Vaarallinen

X

Heijastusjärjestelmä (heijastinpinta ja lasi) pahoin vau
rioitunut tai puuttuu.

4.1.2

Vakava

29.4.2014

Menetelmä

Kohde

b) Valonlähde asennettu väärin.
Kytkennät

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan

a) Kytkin ei toimi vaatimusten 1 mukaisesti (samaan ai
kaan syttyvien ajovalaisimien lukumäärä).

X

X

Suurimman sallitun valon kirkkauden ylittyminen
edessä.

4.1.4

4.1.5

Suuntauksensäätö-järjestelmä
(jos pakollinen)

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokei
lu, jos mahdollista.

X

a) Valaisin, valon väri, valaisimen sijoitus, kirkkaus tai
merkintä ei ole vaatimusten 1 mukainen.

X

b) Lasissa tai valonlähteessä on tuotteita, jotka selvästi
heikentävät valon kirkkautta tai muuttavat valon vä
riä.

X

c) Valonlähde ja valaisin eivät ole yhteensopivia.

X

a) Laite ei toimi.

X

b) Käsisäätöistä laitetta ei voi käyttää kuljettajan istuimel
ta.

X

Ajovalaisimien pesulaite (jos Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokei Laite ei toimi.
lu, jos mahdollista.
pakollinen)
Kaasupurkausvalaisimien tapauksessa.

X
X
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4.1.6

Vaatimustenmukaisuus 1

b) Hallintalaitteen toiminta puutteellinen.
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4.1.3

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

Etu- ja takavalaisimet, sivuvalaisimet, äärivalaisimet ja huomiovalaisimet

4.2.1

Kunto ja toiminta

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan

a) Valonlähde viallinen.

X

b) Viallinen lasi.

X

c) Valaisin puutteellisesti kiinnitetty.

X
X

Hyvin suuri irtoamisvaara.
4.2.2

Kytkennät

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan

a) Kytkin ei toimi vaatimusten 1 mukaisesti.

X

b) Hallintalaitteen toiminta puutteellinen.
Vaatimustenmukaisuus 1

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan

a) Valaisin, valon väri, valaisimen sijoitus, kirkkaus tai
merkintä ei ole vaatimusten 1 mukainen.

X
X

X

Punainen valo edessä tai valkoinen valo takana; voi
makkaasti alentunut valon kirkkaus.
b) Lasissa tai valonlähteessä on tuotteita, jotka heikentä
vät valon kirkkautta tai muuttavat valon väriä.

X

X

Punainen valo edessä tai valkoinen valo takana; voi
makkaasti alentunut valon kirkkaus.
4.3

Jarruvalaisimet

4.3.1

Kunto ja toiminta

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokei
lu.

a) Valonlähde viallinen (useampia valonlähteitä; LED-va
lojen tapauksessa toimimattomia alle 1/3).

Kaikki valonlähteet eivät toimi.

X

X

X

29.4.2014

Yksi valonlähde; LED-valojen tapauksessa toimivia
alle 2/3.
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X

Takavalaisimet ja sivuvalaisimet voidaan sammuttaa,
kun ajovalaisimet ovat päällä.

4.2.3

Vaarallinen

FI

4.2

Vakava
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Menetelmä

Kohde

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

b) Hieman viallinen lasi (ei vaikuta valoon).

Vakava

Vaarallinen

29.4.2014

Menetelmä

Kohde

X
X

Erittäin viallinen lasi (vaikuttaa valoon).

FI

c) Valaisin puutteellisesti kiinnitetty.

X
X

Hyvin suuri irtoamisvaara.
4.3.2

Kytkennät

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan

a) Kytkin ei toimi vaatimusten 1 mukaisesti.

X
X

Toimii viipeellä.

b) Hallintalaitteen toiminta puutteellinen.
4.3.3

Vaatimustenmukaisuus 1

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan Valaisin, valon väri, valaisimen sijoitus, kirkkaus tai mer
kintä ei ole vaatimusten 1 mukainen.

X
X

X

Valkoinen valo takana; voimakkaasti alentunut valon kirk
kaus.
4.4

Suuntavalaisimet ja hätävilkkukytkentä

4.4.1

Kunto ja toiminta

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokei
lu.

a) Valonlähde viallinen (useampia valonlähteitä; LED-va
lojen tapauksessa toimimattomia alle 1/3).

X

X

Yksi valonlähde; LED-valojen tapauksessa toimivia
alle 2/3.
b) Hieman viallinen lasi (ei vaikutusta valoon).

X
X

Erittäin viallinen lasi (vaikuttaa valoon).

Hyvin suuri irtoamisvaara.

X
X
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c) Valaisin puutteellisesti kiinnitetty.
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X

Ei toimi lainkaan.

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

4.4.2

Kytkennät

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan Kytkin ei toimi vaatimusten 1 mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuus 1

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan Valaisin, valon väri, valaisimen sijoitus, kirkkaus tai mer
kintä ei ole vaatimusten 1 mukainen.

4.4.4

Vilkkumistaajuus

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan Vilkkumistaajuus ei ole vaatimusten 1 mukainen (taajuus
poikkeaa vaatimuksista yli 25 %).

X

4.5

Etu- ja takasumuvalaisimet

4.5.1

Kunto ja toiminta

a) Valonlähde viallinen (useampia valonlähteitä; LED-va
lojen tapauksessa toimimattomia alle 1/3).

X

X

X
X

Erittäin viallinen lasi (vaikuttaa valoon).
X

X

Erittäin suuri irtoamisen tai vastaantulevan liikenteen
häikäisemisen vaara.
4.5.2

Suuntaus (X) 2

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan Etusumuvalojen suuntaus virheellinen vaakatasossa, kun
valokuviolla on ääriraja (ääriraja liian alhaalla).

X

Ääriraja ajovalaisimien äärirajaa korkeammalla.
Kytkennät

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan Kytkin ei toimi vaatimusten 1 mukaisesti.
Ei toimi

X
X
X

29.4.2014

4.5.3
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X

Yksi valonlähde; LED-valojen tapauksessa toimivia
alle 2/3.

c) Valaisin puutteellisesti kiinnitetty.

FI

X

4.4.3

b) Hieman viallinen lasi (ei vaikutusta valoon).

Vaarallinen

X

Ei toimi lainkaan.

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokei
lu.

Vakava
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Menetelmä

Kohde

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

4.5.4

Vaatimustenmukaisuus 1

Peruutusvalaisimet

4.6.1

Kunto ja toiminta

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

tarkastus

ja

ja

toiminnan

toiminnan

a) Valaisin, valon väri, valaisimen sijoitus, kirkkaus tai
merkintä ei ole vaatimusten 1 mukainen.

X

b) Järjestelmä ei toimi vaatimusten 1 mukaisesti.

X

a) Valonlähde viallinen.

X

b) Lasi viallinen.

X

c) Valaisin puutteellisesti kiinnitetty.

X

4.6.3

Vaatimustenmukaisuus 1

Kytkennät

Silmämääräinen
kokeilu.

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

tarkastus

ja

ja

toiminnan

a) Valaisin, valon väri, valaisimen sijoitus, kirkkaus tai
merkintä ei ole vaatimusten 1 mukainen.

X

b) Järjestelmä ei toimi vaatimusten 1 mukaisesti.

X

toiminnan Kytkin ei toimi vaatimusten 1 mukaisesti.

X
X

Peruutusvalaisin voidaan kytkeä päälle, vaikkei peruutus
vaihde ole päällä.
4.7

Takarekisterikilven valaisin

4.7.1

Kunto ja toiminta

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan

a) Valaisin lähettää suoraa tai valkoista valoa taakse.

X

b) Valonlähde viallinen (useita valonlähteitä).

X
X

Valonlähde viallinen (yksi valonlähde).

Hyvin suuri irtoamisvaara.

X
X
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c) Valaisin puutteellisesti kiinnitetty.
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X

Hyvin suuri irtoamisvaara.
4.6.2

Vaarallinen

FI

4.6

Silmämääräinen
kokeilu.

Vakava
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Menetelmä

Kohde

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

Vaatimustenmukaisuus 1

4.8

Heijastimet, näkymistä parantavat (heijastavat) merkinnät ja takahuomiokilvet

4.8.1

Kunto

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan Järjestelmä ei toimi vaatimusten 1 mukaisesti.

Silmämääräinen tarkastus.

X

a) Heijastinlaite puutteellinen tai vahingoittunut.

X
X

Vaikuttaa heijastavuuteen.
b) Heijastin puutteellisesti kiinnitetty.

X
X

Saattaa irrota.
Vaatimustenmukaisuus 1

Heijastin tai sen väri tai sijoitus ei ole vaatimusten 1 mu
kainen.

Silmämääräinen tarkastus.

X
X

Puuttuu tai lähettää punaista valoa eteen tai valkoista va
loa taakse.
4.9

Valaisinlaitteiden pakolliset merkkivalaisimet

4.9.1

Kunto ja toiminta

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan Ei toimi.

X
X

Ei toimi kaukovalaisimen tai takasumuvalaisimen osalta.
4.9.2

Vaatimustenmukaisuus 1

4.10

Vetoauton ja perävaunun tai Silmämääräinen tarkastus; jos mahdollista, tar
puoliperävaunun väliset säh kastetaan kytkennän sähköinen jatkuvuus.
kökytkennät

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan Eivät vaatimusten 1 mukaisia.
a) Kiinteät osat puutteellisesti kiinnitetty.

X
X
X

Löysä pistoke.
b) Eristys vahingoittunut tai huonokuntoinen.
Saattaa aiheuttaa oikosulun.

Perävaunun jarruvalot eivät toimi lainkaan.

X
X
X
X

29.4.2014

c) Perävaunun tai vetoauton sähköliitännät toimivat vir
heellisesti.
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4.8.2

Vaarallinen

FI

4.7.2

Vakava
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Menetelmä

Kohde

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

4.11

Sähköjohdot

Silmämääräinen tarkastus, (soveltuvin osin)
myös tarkastus moottoritilan sisältä.

a) Johtojen kiinnitys puutteellinen.

Vakava

X
X
FI

Kiinnitykset löysiä, kosketuksissa teräviin reunoihin,
liitosten irtoaminen todennäköistä.
Johdot todennäköisesti kosketuksissa kuumiin tai
pyöriviin osiin tai maahan, liitoksia irronnut (jarru
tuksen tai ohjauksen kannalta merkitykselliset osat).
b) Johdot hieman vaurioituneita.

X

X
X

Johdot pahoin vaurioituneita.

X
X

Saattaa aiheuttaa oikosulun.

X

Ilmeinen palovaara, kipinöiden muodostus.
4.12

Ei-pakolliset valaisimet ja hei Silmämääräinen
jastimet (X) 2
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan

a) Valaisinta/heijastinta ei ole asennettu vaatimusten 1
mukaisesti.

X

X

Lähettää/heijastaa punaista valoa edessä tai valkoista
valoa takana.
b) Valaisimen toiminta ei ole vaatimusten 1 mukaista.

X
X

Samanaikaisesti toiminnassa olevien ajovalojen luku
määrä ylittää sallitun valon kirkkauden. Lähettää pu
naista valoa edessä tai valkoista valoa takana.

Hyvin suuri irtoamisvaara.

X
X
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c) Valaisin/heijastin puutteellisesti kiinnitetty.
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X

Johdot äärimmäisen vaurioituneita (jarrutuksen tai oh
jauksen kannalta merkitykselliset osat).
c) Eristys vahingoittunut tai huonokuntoinen.

Vaarallinen
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Menetelmä

Kohde

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

4.13

Akku (akut)

Silmämääräinen tarkastus.

a) Puutteellinen kiinnitys.

X

5.1

Akselit

5.1.1

Akselit
(+E)

Silmämääräinen tarkastus käyttäen välystentar
kistuslaitetta, jos saatavilla.

X

Vaarallisten aineiden vuoto.

X

c) Viallinen kytkin (jos vaadittu).

X

d) Vialliset sulakkeet (jos vaadittu).

X

e) Riittämätön tuuletus (jos vaadittu).

X

a) Akselissa murtuma tai muodonmuutos.
b) Kiinnitys ajoneuvoon puutteellinen.

X
X
X

Puutteellinen vakaus, vaikuttaa toimivuuteen: liiallinen
liikkuvuus kiinnityksiin nähden.
c) Muutos, joka ei ole turvallinen 3

X
X

Puutteellinen vakaus, vaikuttaa toimivuuteen, liian lä
hellä ajoneuvon muita osia tai maata.
5.1.2.

Olka-akselit
(+E)

Silmämääräinen tarkastus käyttäen välystentar
kistuslaitetta, jos saatavilla. Kuhunkin pyörään
kohdistetaan pysty- tai sivuttaissuuntainen
voima ja tarkkaillaan akselin ja olka-akselin
välisen liikkeen suuruutta.

a) Olka-akseli murtunut.
b) Olkatappi ja/tai holkit erittäin kuluneet.

X
X
X

Löystyminen todennäköistä; suuntavakaus puutteelli
nen.

Löystyminen todennäköistä; suuntavakaus puutteelli
nen.

X
X

29.4.2014

c) Liikaa liikettä olka-akselin ja akselin välillä.
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AKSELIT, PYÖRÄT, RENKAAT JA PYÖRÄNTUENTA

FI

5.

Vaarallinen

X

Ei kiinnitetty asianmukaisesti; saattaa aiheuttaa oiko
sulun.
b) Vuoto.

Vakava

L 127/176

Menetelmä

Kohde

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

d) Olka-akselin lukitus puutteellinen.

Vakava

X
X

Pyörän laakerit
(+E)

Silmämääräinen tarkastus käyttäen välystentar
kistuslaitetta, jos saatavilla. Heilutetaan pyörää
tai kohdistetaan sivuttaissuuntainen voima ku
hunkin pyörään ja tarkkaillaan pyörän liikettä
ylöspäin suhteessa olka-akseliin.

a) Pyöränlaakerissa liikaa välystä.

FI

Löystyminen todennäköistä; suuntavakaus puutteelli
nen.
5.1.3

X
X

Suuntavakaus puutteellinen; hajoamisvaara.
b) Pyöränlaakeri liian tiukka, jumittunut.

X
X

Ylikuumenemisvaara; hajoamisvaara.
Pyörät ja renkaat

5.2.1

Pyörän napa

Silmämääräinen tarkastus.

a) Pyörän muttereita tai pultteja puuttuu.

X
X

Kiinnitys puuttuu tai on niin löysä, että liikennetur
vallisuus vaarantuu merkittävästi.
b) Napa kulunut tai vahingoittunut.

X
X

Napa kulunut tai vahingoittunut tavalla, joka vaikut
taa pyörien turvalliseen kiinnitykseen.
5.2.2

Pyörät

Kunkin vanteen molempien puolien silmä
määräinen tarkastus ajoneuvon ollessa tarkas
tuskuilun päällä tai autonostimessa.

a) Murtumia tai puutteellinen hitsaus.
b) Renkaan lukkorenkaita ei ole asennettu asianmukai
sesti.

X
X

Irtoaminen todennäköistä.
c) Vanne pahoin vääntynyt tai erittäin kulunut.

X
X

Vaikuttaa pyörän navan turvalliseen kiinnitykseen;
vaikuttaa renkaan turvalliseen kiinnitykseen.

X
X

L 127/177

d) Vanteen koko, tekninen rakenne, yhteensopivuus tai
tyyppi ei ole vaatimusten 1 mukainen ja vaikuttaa lii
kenneturvallisuuteen.
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5.2

Vaarallinen

29.4.2014

Kohde

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

5.2.3

Renkaat

Koko renkaan silmämääräinen tarkastus liikut
tamalla ajoneuvoa eteen ja taakse.

a) Renkaan koko, kantavuus, hyväksymismerkki tai no
peusluokka ei ole vaatimusten 1 mukainen ja vaikut
taa liikenneturvallisuuteen.

Vakava

Vaarallinen

L 127/178

Kohde

X
FI

X

Riittämätön kantavuus tai nopeusluokka suhteessa to
siasialliseen käyttöön, rengas koskettaa muita ajoneu
von kiinteitä osia heikentäen ajoturvallisuutta.
X

c) Samalla akselilla rakenteeltaan erilaisia renkaita (vyö
renkaat/ristikudosrenkaat).

X

d) Renkaassa vakavia vaurioita tai viiltoja.

X
X

Kudosrakenne näkyvissä tai vahingoittunut.
e) Renkaan kulutuspinnan kulumismerkintä näkyvissä.

X

Renkaan urasyvyys ei ole vaatimusten 1 mukainen.
f) Rengas hankaa toiseen osaan (joustavat roiskeenesto
laitteet).

X
X

Rengas hankaa toiseen osaan (ajoturvallisuus ei ole
vaarantunut).

X

g) Uudelleenpinnoitetut renkaat eivät ole vaatimusten 1
mukaiset.

X

Vaikuttaa kudosrakenteen suojapinnoitteeseen.
Pyöräntuenta

5.3.1

Jouset ja kallistuksenvakaajat
(+E)

Silmämääräinen tarkastus käyttäen välystentar
kistuslaitetta, jos saatavilla.

a) Jouset puutteellisesti kiinnitetty runkoon tai akseliin.
Näkyvää liikettä, kiinnitykset erittäin löystyneet.

X

X
X

29.4.2014

5.3
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b) Samalla akselilla tai paripyörissä erikokoisia renkaita.

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

b) Jousen osa vahingoittunut tai murtunut.

Vakava

X
X
FI

Vaikuttaa erittäin merkittävästi pääjousen tai lisäjous
ten toimintaan.
c) Jousi puuttuu.

X
X

Vaikuttaa erittäin merkittävästi pääjousen tai lisäjous
ten toimintaan.
d) Muutos, joka ei ole turvallinen 3.

X

Iskunvaimentimet

Silmämääräinen tarkastus.

a) Iskunvaimentimet puutteellisesti kiinnitetty runkoon
tai akseliin.
Iskunvaimennin irti kiinnityksistään.

5.3.3

Vääntösauvat, tukivarret ja Silmämääräinen tarkastus käyttäen välystentar
reaktiotangot
kistuslaitetta, jos saatavilla.
(+E)

X

X

b) Iskunvaimennin vahingoittunut ja siinä on merkkejä
vakavasta vuodosta tai toimintahäiriöstä.

X

c) Iskunvaimennin puuttuu.

X

a) Osa puutteellisesti kiinnitetty runkoon tai akseliin.

X
X

Löystyminen todennäköistä; suuntavakaus puutteelli
nen.
b) Osa vahingoittunut tai erittäin syöpynyt.

X
X

Vaikuttaa osan vakauteen, tai osa murtunut.
c) Muutos, joka ei ole turvallinen 3.

X
X

L 127/179

Liian lähellä ajoneuvon muita osia; järjestelmä ei toi
mi.
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X

Liian lähellä ajoneuvon muita osia; jousijärjestelmä ei
toimi.
5.3.2

Vaarallinen

29.4.2014

Kohde

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

5.3.4

Jousituksen nivelet
(+E)

Silmämääräinen tarkastus käyttäen välystentar
kistuslaitetta, jos saatavilla.

a) Jousen riipuke ja/tai holkit tai jousituksen nivelet erit
täin kuluneet.

Vakava

X

Pölysuojus puuttuu tai murtunut.
5.3.5

Ilmajousitus

Silmämääräinen tarkastus.

X
X

a) Järjestelmä ei toimi.

X
X
X

Vaikuttaa suuresti järjestelmän toimintaan.

6.

RUNKO JA KORI VARUSTEINEEN

6.1

Runko tai kori varusteineen

6.1.1

Yleinen kunto

Silmämääräinen tarkastus

c) Järjestelmässä korvin kuultava vuoto.

X

d) Muutos, joka ei ole turvallinen.

X

a) Jonkin pitkittäis- tai poikittaisosan vähäinen murtuma
tai muodonmuutos.

X
X

Jonkin pitkittäis- tai poikittaisosan vakava murtuma
tai muodonmuutos.
b) Vahvistuslevyjen tai kiinnikkeiden kiinnitys puutteelli
nen.

X
X

Suurin osa kiinnityksistä löysiä. Osien lujuus riittämä
tön.

Osien lujuus riittämätön.

X
X

29.4.2014

c) Rakenteen lujuuteen vaikuttava ruostevaurio.
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b) Mikä tahansa osa vahingoittunut, muutettu tai vauri
oitunut järjestelmän toimintaa haittaavalla tavalla.

FI

X

Löystyminen todennäköistä; suuntavakaus puutteelli
nen.
b) Pölysuojus pahoin vaurioitunut.

Vaarallinen

L 127/180

Kohde

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

6.1.2

Pakoputkisto
mentimet

ja

äänenvai Silmämääräinen tarkastus

Vakava

a) Pakoputkisto puutteellisesti kiinnitetty tai vuotaa.

X

b) Pakokaasu pääsee ohjaamoon tai matkustajatilaan.

X

Vaarallinen

29.4.2014

Menetelmä

Kohde

FI

6.1.3

Polttoainesäiliö
ja-putket Silmämääräinen tarkastus; LPG/CNG/LNG-jär
(myös lämmityslaitteen polt jestelmissä käytetään vuodonilmaisinlaitetta.
toainesäiliö ja putket)

Vaarantaa ajoneuvossa olevien henkilöiden terveyden.

X

a) Polttoainesäiliö tai -putket puutteellisesti kiinnitetty,
mikä aiheuttaa erityisen palovaaran.

X

X

b) Polttoainetta vuotaa tai täyttöaukon kansi puuttuu tai
ei toimi.

c) Hankautuneet putket.
Vahingoittuneet putket.
d) Polttoaineen sulkuhana (jos vaadittu) ei toimi asian
mukaisesti.

X
X
X

X

e) Seuraavista syistä aiheutuva palovaara:
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X

Palovaara; vaarallisen aineen liiallinen vuoto.

— vuotava polttoaine
— polttoainesäiliö tai pakoputki epäasianmukaisesti
suojattu
— moottoritilan kunto.
X

f) LPG/CNG/LNG- tai vetyjärjestelmä ei ole vaatimusten
mukainen, mikä tahansa järjestelmän osa viallinen 1.
6.1.4

Puskurit, sivusuojat ja taka-al Silmämääräinen tarkastus.
leajosuojat

a) Puutteellinen kiinnitys tai vaurioita, jotka voivat aihe
uttaa vammoja kosketuksessa.

X

b) Laite selvästi vaatimusten 1 vastainen.

X
X

L 127/181

Osia saattaa irrota; vaikuttaa suuresti toimivuuteen.

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

6.1.5

Varapyörän teline (jos asen Silmämääräinen tarkastus.
nettu)

a) Teline ei ole asianmukaisessa kunnossa.

Vakava

X
X

c) Vararengas puutteellisesti kiinnitetty telineeseen.

X

Kytkentä- ja hinauslaitteet
(+E)

Kulumisen ja asianmukaisen toiminnan silmä
määräinen tarkastus, kiinnittäen erityistä huo
miota asennettuihin turvalaitteisiin ja/tai tar
kastus mittauslaitteella.

X

a) Jokin osa vahingoittunut, puutteellinen tai murtunut
(jos ei käytössä).

X

b) Jokin osa erittäin kulunut.

X

Yli käyttörajan.

X

c) Kiinnitys puutteellinen.

X

Kiinnitys löystynyt, hyvin suuri irtoamisvaara.

X

d) Turvalaite puuttuu tai ei toimi asianmukaisesti.

X

e) Kytkentäosoitin ei toimi.

X

Rekisterikilpi ei luettavissa (kun poissa käytöstä).
g) Muutos, joka ei ole turvallinen 3 (toissijaiset osat).
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X

Osa vahingoittunut, puutteellinen tai murtunut (jos
käytössä).

f) Peittää rekisterikilven tai valaisimen (kun poissa käy
töstä).

FI

b) Teline murtunut tai puutteellisesti kiinnitetty.

Hyvin suuri irtoamisvaara.
6.1.6

Vaarallinen

L 127/182

Kohde

X

X
X
X

h) Liian heikko tai yhteensopimaton kytkentä tai kytken
tälaite ei vaatimusten mukainen.

X

29.4.2014

Muutos, joka ei ole turvallinen 3 (ensisijaiset osat).

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

6.1.7

Vaihteisto

Silmämääräinen tarkastus.

a) Löysiä tai puuttuvia kiinnityspultteja.

Vakava

X
X
FI

Löysiä tai puuttuvia kiinnityspultteja niin paljon, että
liikenneturvallisuus vaarantuu vakavasti.
b) Vaihteiston laakerit erittäin kuluneet.

X
X

Hyvin suuri löystymis- tai murtumisvaara.
X

c) Akselin nivel tai voimansiirtoketjut/-hihnat erittäin
kuluneet.

X

Hyvin suuri löystymis- tai murtumisvaara.
X

X

Hyvin suuri löystymis- tai murtumisvaara.
e) Akseli vahingoittunut tai vääntynyt.

X

f) Laakeripesä murtunut tai puutteellisesti kiinnitetty.

X

Hyvin suuri löystymis- tai murtumisvaara.

6.1.8

Moottorikiinnikkeet

Silmämääräinen tarkastus

X
X

Pölysuojus puuttuu tai murtunut.

X

h) Laiton muutos voimansiirtolaitteissa.

X

Kiinnikkeet huonokuntoisia, niissä on ilmeisiä ja vakavia
vaurioita.

X
X

Löysät tai murtuneet kiinnikkeet.
6.1.9

Moottorin suorituskyky (X) 2 Silmämääräinen tarkastus ja/tai tarkastus käyt
täen sähköistä liitäntää.

a) Ohjausyksikköä muutettu turvallisuuteen ja/tai ympä
ristöön vaikuttavalla tavalla.

X
X

L 127/183

b) Moottoria muutettu turvallisuuteen ja/tai ympäristöön
vaikuttavalla tavalla.
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d) Vaurioituneet joustokytkimet.

g) Pölysuojus pahoin vaurioitunut.

Vaarallinen

29.4.2014

Kohde

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

Ohjaamo ja kuormakori

6.2.1

Kunto

Silmämääräinen tarkastus.

a) Löystynyt tai vahingoittunut paneeli tai osa, joka voi
aiheuttaa vammoja.

X

X

Saattaa irrota.
b) Runkopilarin kiinnitys puutteellinen.

X
X

Puutteellinen vakaus.
X

X

Vaarantaa ajoneuvossa olevien henkilöiden terveyden.
d) Muutos, joka ei ole turvallinen 3

X
X

Liian lähellä pyöriviä tai liikkuvia osia ja tietä.
6.2.2

Kiinnitys

Silmämääräinen tarkastus.

a) Kori tai ohjaamo puutteellisesti kiinnitetty.

X
X

Vaikuttaa vakauteen.
b) Kori/ohjaamo on selvästi vinossa runkoon nähden.

X

c) Korin/ohjaamon kiinnitys runkoon tai poikittaistu
keen puutteellinen tai puuttuu ja jos symmetrinen.

X

Korin/ohjaamon kiinnitys runkoon tai poikittaistu
keen puuttuu tai on niin puutteellinen, että liikenne
turvallisuus vaarantuu vakavasti.

Puutteellinen vakaus.

X

X
X

29.4.2014

d) Itsekantavan korin kiinnityspisteissä ruostevaurioita.
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c) Pakokaasu pääsee sisään.

Vaarallinen

FI

6.2.

Vakava

L 127/184

Kohde

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

6.2.3

Ovet ja ovenkahvat

Silmämääräinen tarkastus.

Vakava

X

b) Ovi saattaa aueta vahingossa, tai se ei pysy kiinni
(liukuovet).

X
FI

a) Ovi ei aukene tai sulkeudu kunnolla.

X

Ovi saattaa aueta vahingossa, tai se ei pysy kiinni
(kääntöovet).
c) Ovet, saranat, kahvat tai pilari vaurioituneita.

X

Ovet, saranat, kahvat tai pilari puuttuvat tai löysiä.
6.2.4

Lattia

Silmämääräinen tarkastus.

X

Lattia heikko tai pahoin vaurioitunut.

X

Kuljettajan istuin

Silmämääräinen tarkastus.

X

a) Istuimen rakenne viallinen.

X

Istuimen kiinnitys löysä.

X

b) Säätömekanismi ei toimi asianmukaisesti.

X

Istuin liikkuu tai selkänoja ei korjattavissa.
6.2.6

Muut istuimet

Silmämääräinen tarkastus.

a) Istuimet vaurioituneita tai puutteellisesti kiinnitettyjä
(toissijaiset osat).

X
X
X

Istuimet vaurioituneita tai puutteellisesti kiinnitettyjä
(olennaiset osat).
b) Istuimia ei ole asennettu vaatimusten 1 mukaisesti.

6.2.7

Hallintalaitteet

tarkastus

ja

X

Istuinten sallittu lukumäärä ylittyy; sijoittelu ei hyväk
synnän mukainen.

X

toiminnan Mikä tahansa ajoneuvon turvallisen käytön kannalta vält
tämätön hallintalaite ei toimi asianmukaisesti.

X

Vaikuttaa toiminnan turvallisuuteen.

X

L 127/185

Silmämääräinen
kokeilu.
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Riittämätön vakaus.
6.2.5

Vaarallinen

29.4.2014

Menetelmä

Kohde

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

6.2.8

Ohjaamon askelmat

Silmämääräinen tarkastus.

a) Askelma tai astinlauta puutteellisesti kiinnitetty.

Vakava

Vaarallinen

L 127/186

Menetelmä

Kohde

X

Riittämätön vakaus.

X
FI

6.2.9

Muut sisä- ja ulkovarusteet ja Silmämääräinen tarkastus.
-laitteet

b) Askelma tai astinlauta vaurioitunut niin, että voi ai
heuttaa vammoja käyttäjille.

X

a) Muiden varusteiden ja laitteiden kiinnitys puutteelli
nen.

X

b) Muu varuste tai laite ei ole vaatimusten 1 mukainen.

X

c) Vuotava hydraulilaite.

X

Vaarallisen aineen merkittävä vuoto.
6.2.10 Roiskesuojat ja roiskeläpät

Silmämääräinen tarkastus.

a) Puuttuu, löysällä tai erittäin syöpynyt.

X
X

Voi aiheuttaa vammoja; saattaa irrota.
b) Liian lähellä rengasta/pyörää (roiskeläppä).

X
X

Liian lähellä rengasta/pyörää (roiskesuoja).
c) Ei vaatimusten 1 mukainen.
Ei peitä kulutuspintaa riittävästi.
7.

MUUT VARUSTEET

7.1.

Turvavyöt/lukot ja turvajärjestelmät

7.1.1

Turvavöiden/lukkojen kiinni Silmämääräinen tarkastus.
tyksen turvallisuus

a) Kiinnityspiste pahoin vaurioitunut.

X
X
X

X
X
X

29.4.2014

Vaikuttaa vakauteen.
b) Kiinnitys löystynyt.
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X

Asennetut osat voivat aiheuttaa vammoja; vaikuttaa
toiminnan turvallisuuteen.

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

7.1.2

Turvavöiden/lukkojen kunto

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan

a) Pakollinen turvavyö puuttuu tai sitä ei ole asennettu.

Viiltoja tai merkkejä liiallisesta venymisestä.

7.1.4

7.1.5

voimanrajoitti Silmämääräinen tarkastus ja/tai tarkastus käyt
täen sähköistä liitäntää.

Turvavöiden esikiristimet

Turvatyyny

Turvajärjestelmät

Silmämääräinen tarkastus ja/tai tarkastus käyt
täen sähköistä liitäntää.

Silmämääräinen tarkastus ja/tai tarkastus käyt
täen sähköistä liitäntää.

Toimintahäiriön merkkivalon (MIL) silmämää
räinen tarkastus ja/tai tarkastus käyttäen säh
köistä liitäntää.

X
X

c) Turvavyö ei ole vaatimusten 1 mukainen.

X

d) Turvavyön lukko vahingoittunut tai se ei toimi asian
mukaisesti.

X

e) Turvavyön kelauslaite vahingoittunut tai se ei toimi
asianmukaisesti.

X

a) Voimanrajoitin puuttuu selvästi tai ei sovellu ajoneu
voon.

X

b) Järjestelmä ilmoittaa viasta ajoneuvon sähköisen lii
tännän kautta.

X

a) Esikiristin puuttuu selvästi tai ei sovellu ajoneuvoon.

X

b) Järjestelmä ilmoittaa viasta ajoneuvon sähköisen lii
tännän kautta.

X

a) Turvatyyny puuttuu selvästi tai ei sovellu ajoneuvoon.

X

b) Järjestelmä ilmoittaa viasta ajoneuvon sähköisen lii
tännän kautta.

X

c) Turvatyyny ei selvästi toimi.

X

a) SRS-järjestelmän toimintahäiriön merkkivalo näyttää
mitä tahansa vikaa järjestelmässä.

X

L 127/187

7.1.6

Turvavöiden
met

X
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7.1.3

Vaarallinen

FI

b) Turvavyö vahingoittunut.

Vakava

29.4.2014

Menetelmä

Kohde

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

Palosammutin (X) 2

Silmämääräinen tarkastus.

b) Järjestelmä ilmoittaa viasta ajoneuvon sähköisen lii
tännän kautta.

X

a) Puuttuu.

X

b) Ei vaatimusten 1 mukainen

X
X

Jos vaadittu (esim. taksit, linja-autot jne.).
7.3

Lukkolaite ja luvattoman Silmämääräinen
kokeilu.
käytön estävä laite

tarkastus

ja

toiminnan

a) Laite ei estä ajoneuvon käyttöä.

X
X

Lukitsee ajoneuvon tai estää sen käytön tahattomasti.
Varoituskolmio (jos vaadittu) Silmämääräinen tarkastus.
(X) 2

a) Puuttuu tai puutteellinen.

X

b) Ei vaatimusten 1 mukainen.

X
X

7.5

Ensiapupakkaus (jos vaadittu) Silmämääräinen tarkastus.
(X) 2

Puuttuu, puutteellinen tai ei vaatimusten 1 mukainen.

7.6

Pyörän jarrukiilat (jos vaadit Silmämääräinen tarkastus.
tu) (X) 2

Puuttuvat tai vaurioituneet, riittämätön vakaus tai koko.

7.7

Äänimerkinantolaite

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan

X

a) Ei toimi asianmukaisesti.

X

X
X

Ei toimi lainkaan.
X

c) Ei vaatimusten 1 mukainen.

X
X

29.4.2014

b) Käyttölaite huonosti kiinnitetty.

Ääni voidaan sekoittaa virallisiin sireeneihin.
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b) Viallinen.

7.4

Vaarallinen

FI

7.2

Vakava
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Menetelmä

Kohde

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

7.8

Nopeusmittari

Silmämääräinen tarkastus tai toiminnan ko
keilu koeajon aikana tai sähköisesti.

a) Ei asennettu vaatimusten 1 mukaisesti.

Vakava

Vaarallinen

29.4.2014

Kohde

X
X

Puuttuu (jos vaadittu).

FI

b) Toiminta puutteellinen.

X
X

Ei toimi lainkaan.
c) Valaistus ei toimi riittävästi.
Valaistus ei toimi lainkaan.

7.10

X
X

b) Ei toimi.

X

c) Sinetöinti vahingoittunut tai puuttuu.

X

d) Asennuskilpi puuttuu, huonosti luettavissa tai ei enää
voimassa.

X

e) Laitteen tietoja on selvästi muutettu tai laitetta käsi
telty vilpillisesti.

X

f) Rengaskoko ei sovi yhteen kalibrointiparametrien
kanssa.

X

Nopeudenrajoitin (jos asen Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokei
nettu tai vaadittu)
lu, jos laite käytettävissä.

a) Ei asennettu vaatimusten 1 mukaisesti.

X

(+E)

b) Selvästi toimimaton.

X

c) Asetusnopeus väärä (jos tarkastetaan).

X

d) Sinetöinti vahingoittunut tai puuttuu.

X

e) Kilpi puuttuu, tai se ei ole luettavissa.

X

f) Rengaskoko ei sovi yhteen kalibrointiparametrien
kanssa.

X

L 127/189

a) Ei asennettu vaatimusten 1 mukaisesti.

Ajopiirturi (jos asennettu tai Silmämääräinen tarkastus
vaadittu)
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7.9

X

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

7.11

Ajonvakautusjärjestelmä
Silmämääräinen tarkastus ja/tai tarkastus käyt
(ESC), jos asennettu tai vaa täen sähköistä liitäntää.
dittu (X) 2

YMPÄRISTÖHAITAT

8.1.

Melu

8.1.1

Äänenvaimennusjärjestelmä
(+E)

Subjektiivinen arviointi (paitsi jos tarkastaja
katsoo, että sallittu melutaso saattaa ylittyä,
jolloin voidaan suorittaa melumittaus äänita
somittarilla ajoneuvon ollessa paikallaan).

X

b) Selvästi toimimaton.

X

a) Pyörän nopeusanturi puuttuu tai on vahingoittunut.

X

b) Johdotus vahingoittunut.

X

c) Muita osia puuttuu, tai ne ovat vahingoittuneet.

X

d) Kytkin vahingoittunut tai ei toimi asianmukaisesti.

X

e) ESC-järjestelmän toimintahäiriön merkkivalo (MIL)
näyttää mitä tahansa vikaa järjestelmässä.

X

f) Järjestelmä ilmoittaa viasta ajoneuvon sähköisen lii
tännän kautta.

X

a) Vaatimuksissa 1 sallittu melutaso ylittyy.

X

b) Mikä tahansa äänenvaimennusjärjestelmän osa on löy
sä, vahingoittunut, väärin asennettu, puuttuu tai osaa
on selvästi muutettu tavalla, joka vaikuttaa haitallisesti
melutasoon.

X

X

Hyvin suuri irtoamisvaara.
8.2

Pakokaasupäästöt

8.2.1

Ottomoottorin päästöt
a) Valmistajan asentama päästönrajoituslaite puuttuu,
sitä on muutettu, tai se on ilmeisen viallinen.

X

b) Vuotoja, jotka voivat vaikuttaa päästömittauksiin.

X

29.4.2014

8.2.1.1 Pakokaasupäästöjen rajoitus Silmämääräinen tarkastus.
laite
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8

a) Tietoja selvästi muutettu (petos) ajoneuvon mittarilu
keman alentamiseksi tai vääristämiseksi.

Vaarallinen

FI

7.12

Matkamittari, jos saatavilla Silmämääräinen tarkastus ja/tai tarkastus käyt
täen sähköistä liitäntää.
(X) 2

Vakava
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Kohde

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

(E)

— Päästöluokkiin Euro 5 ja Euro V saakka (7):

— Päästöluokista
alkaen (8):

Euro

6

ja

Euro

VI

Mittaukset pakokaasuanalysaattorilla vaa
timusten 1 mukaisesti tai OBD-laitteen lu
kema valmistajan suositusten ja muiden
vaatimusten 1 mukaisesti.
Mittaukset eivät sovellettavissa kaksitahti
moottoreihin.
Vaihtoehtoisesti mittaukset voidaan tehdä
anturilaitteella ja tulokset voidaan varmen
taa standardoiduilla testausmenetelmillä.

X

a) Joko pakokaasupäästöt ylittävät valmistajan ilmoitta
mat arvot

X

b) tai, jos näitä tietoja ei ole saatavilla, CO-päästöt ylit
tävät seuraavat arvot:

X

i) ajoneuvot, joissa ei ole kehittynyttä päästönrajoi
tusjärjestelmää:
— 4,5 %, tai
— 3,5 %

Euroopan unionin virallinen lehti

Mittaukset vaatimusten 1 mukaisella pako
kaasu-analysaattorilla tai OBD-laitteen lu
kema. Pakokaasupäästöjen arvioinnissa on
aina ensisijaisena menetelmänä päästöjen
mittaaminen pakoputken päästä. Jäsenval
tiot voivat vastaavuuden arvioinnin perus
teella ja ottaen huomioon asiaankuuluvan
tyyppihyväksyntälain-säädännön
sallia
OBD-järjestelmän käytön valmistajan suo
situsten ja muiden vaatimusten mukaisesti.

c) Toimintahäiriön merkkivalo ei noudata oikeaa järjes
tystä.

Vaarallinen

FI

8.2.1.2 Kaasupäästöt

Vakava

29.4.2014

Menetelmä

Kohde

sen mukaan, mikä on vaatimuksissa 1 määritelty
rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönotto
päivä.
ii) ajoneuvot, joissa on kehittynyt päästönrajoitusjär
jestelmä:
— joutokäynnillä: 0,5 %
— korotetulla joutokäynnillä: 0,3 %
tai
— joutokäynnillä: 0,3 % (9)
— korotetulla joutokäynnillä: 0,2 %
sen mukaan, mikä on vaatimuksissa 1 määritelty
rekisteröintipäivä tai ensimmäinen käyttöönotto
päivä.
X

d) OBD-järjestelmän lukema osoittaa merkittävää toi
mintahäiriötä.

X

e) Anturimittaus osoittaa merkittävää vaatimustenvastai
suutta.

X
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c) Lambda-kerroin ei ole välillä 1 ± 0,03, tai se ei ole
valmistajan erittelyn mukainen.

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

8.2.2

Vakava

Vaarallinen

L 127/192

Menetelmä

Kohde

Puristussytytysmoottorin päästöt

Tätä vaatimusta ei sovelleta
ajoneuvoihin, jotka on rekis
teröity tai otettu käyttöön
ennen 1. tammikuuta 1980.

— Päästöluokkiin Euro 5 ja Euro V saakka (9):
Savutusmittaus vapaassa kiihdytyksessä (il
man kuormaa tyhjäkäynnistä ruiskutuksen
katkaisun kierrosnopeuteen) vaihde va
paalla ja kytkin kytkettynä tai OBD-lait
teen lukema. Pakokaasupäästöjen arvioin
nissa on aina ensisijaisena menetelmänä
päästöjen mittaaminen pakoputken päästä.
Jäsenvaltiot voivat vastaavuuden arvioinnin
perusteella sallia OBD-järjestelmän käytön
valmistajan suositusten ja muiden vaa
timusten mukaisesti.

X

b) Vuotoja, jotka voivat vaikuttaa päästömittauksiin.

X

c) Toimintahäiriön merkkivalo ei noudata oikeaa järjes
tystä.

X

d) Riittämätön reagenssi tapauksen mukaan.

X

a) Ajoneuvoilla, jotka on rekisteröity tai otettu ensim
mäisen kerran käyttöön vaatimuksissa 1 määritellyn
ajankohdan jälkeen,
savutus ylittää ajoneuvossa olevassa valmistajan kil
vessä ilmoitetun tason;

X

Euroopan unionin virallinen lehti

8.2.2.2 Savutus

a) Valmistajan asentama päästöjenrajoituslaite puuttuu
tai on ilmeisen viallinen.

FI

8.2.2.1 Pakokaasupäästöjen rajoitus Silmämääräinen tarkastus.
laite

— Päästöluokista Euro 6 ja Euro VI alkaen (8):

29.4.2014

Savutusmittaus vapaassa kiihdytyksessä (il
man kuormaa tyhjäkäynnistä ruiskutuksen
katkaisun kierrosnopeuteen) vaihde va
paalla ja kytkin kytkettynä tai OBD-lait
teen lukema valmistajan suositusten ja
muiden vaatimusten 1 mukaisesti.

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

Ajoneuvon esivalmistelu:

Vaarallinen

X

— vapaasti hengittävillä moottoreilla: 2,5 m–1,

FI

1. Ajoneuvo voidaan testata ilman esivalmis
telua, mutta turvallisuussyistä olisi tarkistet
tava, että moottori on saavuttanut käynti
lämpötilan ja että se on mekaanisesti tyy
dyttävässä kunnossa.

b) Jos tätä tietoa ei ole saatavilla tai vaatimuksissa 1 ei
sallita viitearvojen käyttöä,

Vakava

29.4.2014

Kohde

— turboahtimella varustetuilla moottoreilla: 3,0 m–1,
tai ajoneuvoilla, jotka on yksilöity vaatimuksissa 1 tai
jotka on ensirekisteröity tai otettu ensimmäisen ker
ran käyttöön vaatimuksissa 1 määritellyn ajankohdan
jälkeen:

tai
0,7 m–1 (8)
2. Esivalmistelua koskevat vaatimukset:
i) Moottorin on saavutettava täysi käynti
lämpötila, eli esimerkiksi öljynmittapui
kon putkesta anturilla mitattavan
moottoriöljyn lämpötilan on oltava vä
hintään 80 °C, tai normaali käyntiläm
pötila, jos se on tätä alhaisempi, taikka
infrapunasäteilyn perusteella mitattavan
sylinteriryhmän lämpötilan on oltava
vähintään edellä mainittua vastaava
lämpötila. Jos tämä mittaus on ajoneu
von kokoonpanosta johtuen epäkäytän
nöllinen, ajoneuvon normaali käynti
lämpötila voidaan määrittää muilla ta
voin, esimerkiksi moottorin tuulettimen
toiminnasta.
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ii) Pakojärjestelmä on puhdistettava vähin
tään kolmella vapaan kiihdytyksen syk
lillä tai vastaavalla menetelmällä.

X
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1,5 m–1 (10)

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

Testausmenettely:

3. Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aikana
moottorin on ennen kaasupolkimen pääs
tämistä saavutettava ruiskutuksen katkaisun
kierrosnopeus tai automaattivaihteistolla
varustettujen ajoneuvojen osalta valmista
jan ilmoittama kierrosnopeus tai, jos tätä
tietoa ei ole saatavilla, kaksi kolmasosaa
ruiskutuksen katkaisun kierrosnopeudesta.
Tämä voidaan todentaa esimerkiksi seuraa
malla moottorin nopeutta tai antamalla
kaasupolkimen ensimmäisen painamisen
ja päästämisen välillä kulua riittävä aika,
jonka olisi luokkiin M2, M3, N2 ja N3 kuu
luvien ajoneuvojen osalta oltava vähintään
kaksi sekuntia.

29.4.2014

4. Ajoneuvo on hylättävä ainoastaan siinä ta
pauksessa, että vähintään viimeisten kol
men vapaan kiihdytyksen syklin aritmeetti
nen keskiarvo ylittää raja-arvon. Keskiarvo
voidaan laskea siten, ettei huomioon oteta
sellaisia mahdollisia mittauksia, joiden tu
lokset poikkeavat huomattavasti mitatusta
keskiarvosta, tai käyttämällä muuta tilasto
laskentamenetelmää, jossa otetaan huomi
oon mitattujen arvojen hajonta. Jäsenvaltiot
voivat määrätä testisyklien enimmäismää
rän.

X
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2. Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aloitta
miseksi kaasupoljin on painettava pohjaan
nopeasti ja portaattomasti (alle sekunnissa)
mutta ei liian voimakkaasti, jotta ruiskutus
pumpun syöttö olisi mahdollisimman suu
ri.

Vaarallinen

FI

1. Moottorin ja mahdollisen turboahtimen on
oltava tyhjäkäynnillä ennen kunkin vapaan
kiihdytyksen syklin alkua. Raskaiden diesel
moottoreiden osalta tämä merkitsee sitä,
että kaasupolkimen päästämisen jälkeen
on odotettava vähintään 10 sekuntia.

c) Anturimittaus osoittaa merkittävää vaatimustenvastai
suutta.

Vakava
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Menetelmä

Kohde

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

Vakava

Vaarallinen

FI

5. Tarpeettoman testauksen välttämiseksi jä
senvaltiot voivat hylätä sellaiset ajoneuvot,
joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyk
sen syklin tai puhdistussyklin jälkeen on
mitattu arvoja, jotka ylittävät huomattavasti
raja-arvot. Niin ikään tarpeettoman testauk
sen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hyväk
syä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle
kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai
puhdistussyklin jälkeen on mitattu arvoja,
jotka alittavat huomattavasti raja-arvot.

Muut ympäristöön liittyvät kohteet

8.4.1

Nestevuodot

X

Mikä tahansa muu liiallinen nestevuoto kuin vesivuoto,
joka voi vahingoittaa ympäristöä tai aiheuttaa vaaraa
muille tiellä liikkujille.

X

Tasainen tippojen muodostus, joka aiheuttaa hyvin va
kavan vaaran.
9.

LISÄTARKASTUKSET M2- JA M3-LUOKAN AJONEUVOILLE, JOILLA KULJETETAAN MATKUSTAJIA

9.1.

Ovet

9.1.1

Sisään- ja uloskäynnit

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokei
lu.

a) Puutteellinen toiminta.
b) Huono kunto.
Voivat aiheuttaa vammoja.

Euroopan unionin virallinen lehti

Vaihtoehtoisesti mittaukset voidaan tehdä
anturilaitteella ja tulokset voidaan varmen
taa standardoiduilla testausmenetelmillä.
8.4

29.4.2014

Menetelmä

Kohde

X
X
X
X

d) Ovien kauko-ohjaus tai varoituslaitteet viallisia.

X
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c) Hätäkäyttö viallinen.

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

9.1.2

Hätäuloskäynnit

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan ko
keilu (jos asianmukaista).

a) Puutteellinen toiminta.

X
X
X

Hätäuloskäynnin kyltit puuttuvat.
c) Ikkunan särkemiseen tarkoitettu työväline puuttuu.

X

d) Pääsy estetty.
9.2

tarkastus

ja

toiminnan

a) Virheellinen toiminta.

X
X
X

Vaikuttaa ajoneuvon toimintaturvallisuuteen.

X

b) Myrkyllisiä kaasuja tai pakokaasuja pääsee kuljettajan
tilaan tai matkustajatilaan.
Vaarantaa ajoneuvossa olevien henkilöiden terveyden.

X

c) Huurteenpoisto puutteellinen (jos pakollinen).
9.3

Ilmanvaihto- ja lämmitysjär Silmämääräinen
kokeilu.
jestelmä (X) 2

tarkastus

ja

toiminnan

a) Puutteellinen toiminta.

X
X

Riski ajoneuvossa olevien henkilöiden terveydelle.

X

b) Myrkyllisiä kaasuja tai pakokaasuja pääsee kuljettajan
tilaan tai matkustajatilaan.

X

Vaarantaa ajoneuvossa olevien henkilöiden terveyden.
Istuimet

9.4.1

Matkustajien istuimet (mu Silmämääräinen tarkastus.
kaan luettuina oppaan istuin
ja tarvittaessa lasten turvalait
teet)

Taittuvat istuimet (jos sallittuja) eivät toimi automaa
ttisesti.
Tukkivat hätäuloskäynnin.

X

X

X

29.4.2014

9.4.

Euroopan unionin virallinen lehti

Huurun- ja huurteenpoisto Silmämääräinen
kokeilu.
järjestelmä (X) 2

Vaarallinen

FI

b) Hätäuloskäynnin kyltit eivät ole luettavissa.

Vakava
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Menetelmä

Kohde

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

9.4.2

Kuljettajan
timukset)

istuin

(lisävaa Silmämääräinen tarkastus.

a) Puutteelliset erityislaitteet, kuten häikäisysuojus.

Vakava

Vaarallinen

29.4.2014

Menetelmä

Kohde

X

Näkökenttä supistunut.

X
FI

b) Kuljettajan suojaus puutteellisesti kiinnitetty.

X

Voi aiheuttaa vammoja.
9.5

ja

linjakilvet Silmämääräinen
kokeilu.

Käytävät, seisomapaikat

tarkastus

ja

toiminnan Laite puutteellinen.

Silmämääräinen tarkastus.

X

Ei toimi lainkaan.

X

a) Lattiapinta puutteellisesti kiinnitetty.

X

Vaikuttaa vakauteen.

X

b) Puutteelliset tartuntatangot tai -lenkit.

X

Puutteellinen kiinnitys tai käyttökelvoton.
9.7

Portaat ja askelmat

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan ko
keilu (jos asianmukaista).

X

a) Huono kunto.

X

Vahingoittuneet.

X

Vaikuttaa vakauteen.

X
X

b) Sisään vedettävät askelmat eivät toimi asianmu
kaisesti.
9.8

Kuulutusjärjestelmä (X) 2

Silmämääräinen
kokeilu.

tarkastus

ja

toiminnan Järjestelmä viallinen.

X

Ei toimi lainkaan.
9.9

Merkinnät (X) 2

Silmämääräinen tarkastus.

b) Väärää tietoa.

X
on

virheellinen

tai

ei

ole

X

X
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a) Merkintä puuttuu,
luettavissa.
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9.6

Sisävalaistus
(X) 2

X

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

9.10.

Vaarallinen

Lasten kuljetukseen liittyvät vaatimukset (X) 2
Silmämääräinen tarkastus.

X

Ovia ei ole suojattu tätä kuljetusmuotoa koskevien vaa
timusten 1 mukaisesti.

9.10.2 Merkinantolaitteet ja erityis Silmämääräinen tarkastus.
varusteet

Merkinantolaitteet tai erityisvarusteet puuttuvat.

X

a) Puutteellinen toiminta.

X

FI

9.10.1 Ovet

9.11.

Vakava

L 127/198

Menetelmä

Kohde

Liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljetukseen liittyvät vaatimukset (X) 2

9.11.1 Ovet, luiskat ja nostimet

Silmämääräinen
kokeilu

tarkastus

ja

toiminnan

b) Huono kunto.

X
X

Vaikuttaa vakauteen; voi aiheuttaa vammoja.
c) Vialliset käyttölaitteet.

X
X

Vaikuttaa toiminnan turvallisuuteen.
d) Vialliset varoituslaitteet.

X
X

Eivät toimi lainkaan.
9.11.2 Pyörätuolin kiinnityspisteet

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokei
lu, jos asianmukaista.

a) Puutteellinen toiminta.

X
X

Vaikuttaa toiminnan turvallisuuteen.
b) Huono kunto.

X
X

Vaikuttaa vakauteen; voi aiheuttaa vammoja.

Vaikuttaa toiminnan turvallisuuteen.

X
X

29.4.2014

c) Vialliset käyttölaitteet.
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X

Vaikuttaa toiminnan turvallisuuteen.

Menetelmä

Hylkäysperusteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

9.11.3 Merkinantolaitteet ja erityis Silmämääräinen tarkastus.
varusteet

Vaarallinen

X

Jarrutusteho lasketaan jakamalla kokonaisjarruvoima jarrutettaessa ajoneuvon massalla tai, jos on kyse puoliperävaunusta, akselipainojen summalla ja kertomalla saatu tulos 100:lla.
Tämän direktiivin soveltamisalaan kuulumattomat ajoneuvoluokat on mainittu suuntaa-antavasti.
48 % ajoneuvoilla, joissa ei ole ABS:ää tai jotka on tyyppihyväksytty ennen 1. lokakuuta 1991.
45 % ajoneuvoilla, jotka on rekisteröity vuoden 1988 jälkeen tai vaatimuksissa vahvistetun ajankohdan jälkeen sen mukaan, kumpi on myöhäisempi.
43 % perävaunuilla ja puoliperävaunuilla, jotka on rekisteröity vuoden 1988 jälkeen tai vaatimuksissa vahvistetun ajankohdan jälkeen sen mukaan, kumpi on myöhäisempi.
2,2 m/s2 luokkiin N1, N2 ja N3 kuuluvissa ajoneuvoissa.
Tyyppihyväksytty direktiivin 70/220/ETY, asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevan taulukon 1 (Euro 5 -päästörajat), direktiivin 88/77/ETY ja direktiivin 2005/55/EY mukaisesti.
Tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevan taulukon 2 (Euro 6 -päästörajat) ja asetuksen (EY) N:o 595/2009 (Euro VI) mukaisesti.
Tyyppihyväksytty direktiivin 70/220/ETY, asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevan taulukon 1 (Euro 5), direktiivin 88/77/ETY ja direktiivin 2005/55/EY mukaisesti.
Tyyppihyväksytty direktiivin 70/220/ETY liitteessä I olevassa 5.3.1.4. kohdassa olevan taulukon rivillä B annettujen raja-arvojen mukaisesti, direktiivin 88/77/ETY liitteessä I olevassa 6.2.1 kohdassa
olevan taulukon rivillä B1, B2 tai C annettujen raja-arvojen mukaisesti taikka rekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön 1. heinäkuuta 2008 jälkeen.
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Merkinantolaitteet tai erityisvarusteet puuttuvat.

Vakava
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Kohde

HUOMAUTUKSET:
”Vaatimukset” on asetettu ajoneuvon hyväksyntäpäivänä, ensirekisteröintipäivänä tai ensimmäisenä käyttöönottopäivänä voimassa olleissa tyyppihyväksyntävaatimuksissa ja jälkiasennusta koskevissa
velvoitteissa tai rekisteröintimaan kansallisessa lainsäädännössä. Näitä hylkäysperusteita sovelletaan vain siinä tapauksessa, että vaatimustenmukaisuus on tarkastettu.
2
Merkinnällä (X) on merkitty kohteet, jotka liittyvät ajoneuvon kuntoon ja sen soveltuvuuteen tieliikenteeseen, mutta joita ei pidetä katsastuksessa välttämättöminä.
3
Muutoksella, joka ei ole turvallinen, tarkoitetaan muutosta, joka heikentää ajoneuvon liikenneturvallisuutta tai jolla on kohtuuton kielteinen vaikutus ympäristöön.
E Kohteen tarkastuksessa tarvitaan laitteita.
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LIITE III

I Kuorman kiinnityksen periaatteet
1. Kuorman kiinnityksen on kestettävä seuraavat, ajoneuvon kiihdytyksistä / hidastuksista syntyvät voimat:
— ajosuunnassa: 0,8 kertaa kuorman paino, ja
— sivusuunnassa: 0,5 kertaa kuorman paino, ja
— ajosuuntaa vastaan: 0,5 kertaa kuorman paino,
— ja sen on yleisesti estettävä kuorman kallistuminen tai kaatuminen.
2. Kuorman sijoittamisessa on otettava huomioon suurimmat sallitut akselipainot samoin kuin tarvittavat pienimmät
akselipainot ajoneuvon suurimman sallitun massan rajoissa ajoneuvojen painoa ja mittoja koskevien säännösten
mukaisesti.
3. Kuormaa kiinnitettäessä on otettava huomioon sovellettavat vaatimukset, jotka koskevat eräiden ajoneuvon osien
vahvuutta, kun näitä osia käytetään kuorman kiinnitykseen. Tällaisia osia ovat etuseinä, sivuseinä, takaseinä, pylväät
ja kiinnityspisteet.
4. Kuorman kiinnittämiseksi voidaan käyttää yhtä tai useampaa seuraavista kiinnitysmenetelmistä taikka näiden yhdistel
mää:
— lukitus
— tuenta (paikallinen/yleinen)
— suora sidonta
— peittäminen.
5. Sovellettavat standardit:
Standardi

Aihe

— EN 12195-1

Kiinnitysvoimien laskenta

— EN 12640

Kuormansidontapisteet

— EN 12642

Ajoneuvon korirakenne

— EN 12195-2

Tekokuituiset kiinnitysvälineet

— EN 12195-3

Kiinnityskettingit

— EN 12195-4

Kiinnitysvaijerit

— ISO 1161, ISO 1496

ISO-rahtikontit

— EN 283

Vaihtokorit

— EN 12641

Suojapeitteet

— EUMOS 40511

Pylväät

— EUMOS 40509

Kuljetuspakkaukset

FI
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II Kuorman kiinnityksen tarkastus
1. Puutteiden luokittelu
Puutteet luokitellaan johonkin seuraavista puuteluokista:
— Vähäinen puute: Kyseessä on vähäinen puute, jos kuorma on kiinnitetty asianmukaisesti mutta turvallisuusohjeistus
saattaisi olla aiheellinen.
— Vakava puute: Kyseessä on vakava puute, jos kuormaa ei ole kiinnitetty riittävällä tavalla ja on mahdollista, että
kuorma tai sen osa liikkuu merkittävästi tai kaatuu.
— Vaarallinen puute: Kyseessä on vaarallinen puute, jos liikenneturvallisuus on välittömästi vaarantunut syistä, jotka
liittyvät kuorman tai sen osien irtoamisriskiin tai kuormasta välittömästi aiheutuvaan vaaraan tai ihmisten turval
lisuuden välittömään vaarantumiseen.
Kun puutteita on useita, kuljetus luokitellaan vakavimman puuteluokan mukaisesti. Jos kuljetukseen liittyy useita
puutteita, se on luokiteltava seuraavaksi vakavampaan puuteluokkaan, sillä on todennäköistä, että kyseisten puutteiden
vaikutukset ovat yhdessä toisiaan vahvistavia.
2. Tarkastusmenetelmät
Tarkastusmenetelmänä on silmämääräinen arviointi, jossa tarkastetaan, että kuorman kiinnittämiseen liittyvät toimen
piteet on toteutettu asianmukaisesti ja riittävällä tavalla, ja/tai jännitevoimien mittaaminen, kiinnitystehokkuuden
laskeminen ja tarvittaessa todistusten tarkastaminen.
3. Puutteiden arviointi
Taulukossa 1 esitetään säännöt, joita voidaan soveltaa kuorman kiinnityksen tarkastuksen aikana sen määrittelemiseksi,
suoritetaanko kuljetus hyväksyttävissä oloissa.
Puutteet luokitellaan tämän luvun 1 jaksossa esitettyjen luokitusten perusteella tapauskohtaisesti.
Taulukossa 1 esitetyt arvot ovat suuntaa-antavia, ja niitä olisi pidettävä ohjeina puuteluokan määrittämiseksi ottaen
huomioon erityiset olosuhteet, erityisesti kuorman luonteen ja tarkastajan harkinnan mukaan.
Jos kuljetus kuuluu neuvoston direktiivin 95/50/EY (1) soveltamisalaan, voidaan soveltaa tarkempia vaatimuksia.
Taulukko 1
Kohde

Puutteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

Vakava

Vaarallinen

A

Kuljetuspakkaus ei mahdollista asianmukaista kuorman kiinnitystä. Tarkastajan harkinnan mukaan

B

Yksi tai useampi kuormausyksikkö ei ole asianmukaisesti sijoitettu. Tarkastajan harkinnan mukaan

C

Ajoneuvo ei ole soveltuva lastatulle kuormalle (muu kuin kohdassa Tarkastajan harkinnan mukaan
10 lueteltu puute).

D

Ajoneuvon päällirakenteen ilmeiset puutteet (muu kuin kohdassa 10 Tarkastajan harkinnan mukaan
lueteltu puute).

10.

Ajoneuvon soveltuvuus

(1) Neuvoston direktiivi 95/50/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1995, yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten
tarkastuksissa (EYVL L 249, 17.10.1995, s. 35).
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Puutteet
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Puutteiden arviointi
Vähäinen

10.1

Etuseinä (jos käytetty kuorman kiinnitykseen)

10.1.1

Osassa ruostevaurioita tai muotopoikkeamia

Vakava

x

Osa haljennut, mikä vaarantaa rahtitilan eheyden
10.1.2

Riittämätön lujuus (todistus tai merkintä, jos saatavana)

x
x

Riittämätön korkeus suhteessa kuljetettavaan kuormaan
10.2

Sivuseinät (jos käytetty kuorman kiinnitykseen)

10.2.1

Osassa ruostevaurioita, muotopoikkeamia, huonossa kunnossa ole
via saranoita tai kahvoja

x

x

x

Osa haljennut; puuttuvia tai toimimattomia saranoita tai kahvoja
10.2.2

Tuen riittämätön lujuus (todistus tai merkintä, jos saatavana)

x

Riittämätön korkeus suhteessa kuljetettavaan kuormaan
10.2.3

Sivuseinien lautojen riittämätön kunto

x
x
x

Osa haljennut
10.3

Takaseinä (jos käytetty kuorman kiinnitykseen)

10.3.1

Osassa ruostevaurioita, muotopoikkeamia, huonossa kunnossa ole
via saranoita tai kahvoja

x

x

Osa haljennut; puuttuvia tai toimimattomia saranoita tai kahvoja
10.3.2

Riittämätön lujuus (todistus tai merkintä, jos saatavana)

x

Riittämätön korkeus suhteessa kuljetettavaan kuormaan
10.4

Pylväät (jos käytetty kuorman kiinnitykseen)

10.4.1

Osassa ruostevaurioita tai muotopoikkeamia tai kiinnitys ajoneu
voon on riittämätön

x

x

x

Osa haljennut; kiinnitys ajoneuvoon epävakaa
10.4.2

Riittämätön lujuus tai rakenne

x

Riittämätön korkeus suhteessa kuljetettavaan kuormaan
10.5

Kiinnityspisteet (jos käytetty kuorman kiinnitykseen)

10.5.1

Riittämätön kunto tai rakenne
Eivät kestä vaadittuja kuormaan vaikuttavia voimia

Vaarallinen

x

x
x
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Kohde

L 127/203

Puutteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

10.5.2

Riittämätön määrä

Vakava

x
x

Riittämätön määrä suhteessa vaadittuihin kuormaan vaikuttaviin
voimiin
10.6

Vaaditut erityisrakenteet (jos käytetty kuorman kiinnitykseen)

10.6.1

Riittämätön kunto, vahingoittunut

x
x

Osa haljennut; eivät kestä kiinnitysvoimia
10.6.2

Eivät sovellu kuljetettavalle kuormalle

x
x

Puuttuvat
10.7

Lattia (jos käytetty kuorman kiinnitykseen)

10.7.1

Riittämätön kunto, vahingoittunut

x
x

Osa haljennut; ei kestä kuormaa
10.7.2

Riittämätön kuormaluokitus

x
x

Ei kestä kuormaa
20.

Kiinnitysmenetelmät

20.1

Lukitus, tuenta ja suora sidonta

20.1.1

Kuorman suora kiinnitys (tuenta)

20.1.1.1

Liian suuri etäisyys etuseinään, jos käytetty kuorman suoraan kiin
nitykseen

x

x

Yli 15 cm ja vaarassa lävistää seinän
20.1.1.2

x

Liian suuri etäisyys sivuseinään, jos käytetty kuorman suoraan kiin
nitykseen
Yli 15 cm ja vaarassa lävistää seinän

20.1.1.3

x
x

Liian suuri etäisyys takaseinään, jos käytetty kuorman suoraan kiin
nitykseen
Yli 15 cm ja vaarassa lävistää seinän

x

20.1.2

Kiinnityslaitteet, kuten sidontakiskot, tukipalkit, listat ja kiilat edessä, sivuilla ja takana

20.1.2.1

Epäasianmukainen kiinnitys ajoneuvoon
Riittämätön kiinnitys
Ei kestä kiinnitysvoimia, löystynyt

Vaarallinen

x
x
x
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Kohde
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Puutteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

20.1.2.2

Epäasianmukainen kuorman kiinnitys

Vakava

x

Riittämätön kuorman kiinnitys

x
x

Täysin tehoton
20.1.2.3

Kiinnitysvälineiden riittämätön soveltuvuus

x
x

Kiinnitysvälineet täysin soveltumattomia
20.1.2.4

Pakkauksen kiinnittämiseen valitun menetelmän epäoptimaalinen
soveltuvuus

x
x

Valittu menetelmä täysin epäasianmukainen
20.1.3

Suora kiinnitys verkkojen ja peitteiden avulla

20.1.3.1

Verkkojen ja peitteiden kunto (merkintä puuttuu/vahingoittunut x
mutta laite edelleen hyvässä kunnossa)
Kuorman kiinnityslaitteet vahingoittuneita

x
x

Kuorman kiinnityslaitteet pahoin vaurioituneita eivätkä enää sovel
tuvia käyttöön
20.1.3.2

Verkkojen ja peitteiden riittämätön lujuus

x

Kestävät alle 2/3 vaadituista kiinnitysvoimista
20.1.3.3

Verkkojen ja peitteiden riittämätön kiinnitys

x
x

Kiinnitys kestää alle 2/3 vaadituista kiinnitysvoimista
20.1.3.4

Verkkojen ja peitteiden riittämätön soveltuvuus kuorman kiinnittä
miseen

x
x

Täysin soveltumattomia
20.1.4

Kuormayksiköiden tai niiden välien erottelu ja pehmustaminen

20.1.4.1

Erottelun ja pehmustamisen soveltumattomuus

Vaarallinen

x

x

Liiallinen erottelu tai liian suuret välit

x

20.1.5

Suorasidonta (vaakasuuntainen sidonta, poikittaissuuntainen sidonta, ristikkäissidonta, silmukkasidonta
ja valjassidonta)

20.1.5.1

Vaaditut kiinnityslujuudet riittämättömiä
Alle 2/3 vaaditusta lujuudesta

20.2

Kitkavarmistus

20.2.1

Vaadittujen kiinnityslujuuksien saavuttaminen

x
x
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Kohde

L 127/205

Puutteet

Puutteiden arviointi
Vähäinen

20.2.1.1

Vaaditut kiinnityslujuudet riittämättömiä

Vakava

x
x

Alle 2/3 vaaditusta lujuudesta
20.3

Käytetyt kuorman kiinnityslaitteet

20.3.1

Kuorman kiinnityslaitteiden soveltumattomuus

x
x

Täysin soveltumaton laite
20.3.2

20.3.3

Merkintä (esim. merkki/testitiedot) puuttuu/vahingoittunut, mutta x
laite on edelleen hyvässä kunnossa
Merkintä (esim. merkki/testitiedot) puuttuu/vahingoittunut, mutta
laite on selvästi vaurioitunut

x

Kuorman kiinnityslaitteet vahingoittuneita

x
x

Kuorman kiinnityslaitteet vakavasti vaurioituneita eivätkä enää so
veltuvia käyttöön
20.3.4

Sidontavintturien virheellinen käyttö

x
x

Vialliset sidontavintturit
20.3.5

x

Kuorman kiinnityslaitteiden virheellinen käyttö (esim. kulmasuojien
puute)

x

Kuorman kiinnityslaitteet viallisia (esim. solmuja)
20.3.6

Kuorman kiinnityslaitteiden kiinnitys epäasianmukainen

x
x

Alle 2/3 vaaditusta lujuudesta
20.4

Lisävarusteet (esim. liukuestematot ja kulmasuojat)

20.4.1

Käytetty soveltumattomia varusteita
Käytetty vääriä tai viallisia varusteita

x
x
x

Käytetty täysin soveltumattomia varusteita
20.5

Irtotavaran, kevyen ja irtonaisen materiaalin kuljettaminen

20.5.1

Irtotavara lentänyt ilmavirran mukana ajoneuvon liikennöidessä tiel
lä; häiritsee todennäköisesti liikennettä

x

x

Aiheuttaa vaaran liikenteelle
20.5.2

Vaarallinen

Irtotavaraa ei ole kiinnitetty riittävällä tavalla
Kuorman häviäminen; aiheuttaa vaaran liikenteelle

x
x
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Kohde

Puutteet
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Puutteiden arviointi
Vähäinen

20.5.3

Kevyiden kuormien suojauksen puute

Vakava

x
x

Kuorman häviäminen; aiheuttaa vaaran liikenteelle
20.6

Pyöreän puutavaran kuljetukset

20.6.1

Kuljetettu materiaali (tukit) on osittain irrallaan

20.6.2

Kuormayksikön kiinnityslujuudet riittämättömiä

30.

Vaarallinen

x
x

Alle 2/3 vaaditusta lujuudesta

x

Kuorma täysin kiinnittämättä

x

29.4.2014
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LIITE V
VAKIOLOMAKE KOMISSIOLLE RAPORTOINTIA VARTEN

Vakiolomake on laadittava tietokoneella käsiteltävässä muodossa ja toimitettava sähköisesti käyttäen tavanomaisia toi
misto-ohjelmistoja.
Kunkin jäsenvaltion on laadittava
— yksi ainoa tiivistelmätaulukko; ja
— yksityiskohtaisemmassa tarkastuksessa tarkastettujen ajoneuvojen kunkin rekisteröintivaltion osalta erillinen yksityis
kohtainen taulukko, joka sisältää tiedot tarkastetuista ja havaituista puutteista kunkin ajoneuvoluokan osalta.

L 127/212

Tiivistelmätaulukko
kaikista (alustavista ja yksityiskohtaisemmista) tarkastuksista

esim. Belgia

Raportoiva jäsenvaltio:

Raportointijakso

vuosi [X]

mihin

vuosi [X+1]
FI

Ajoneuvoluokka:

Rekisteröintimaa

Bulgaria
Tšekki
Tanska
Saksa

N3

M2

M3

O3

O4

T5

Muut luokat
(ei pakollinen)

Yhteensä

Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa
Tarkas
tuksessa
tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty
tettujen
hylätty
ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo
ajoneu
jen ajo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
neuvojen
määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää
määrä
määrä (1)
rä
rä
rä
rä
rä
rä
rä
rä
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Belgia

N2

Viro
Irlanti
Kreikka
Espanja
Ranska
Kroatia

Kypros

29.4.2014

Italia

Rekisteröintimaa

N2

N3

M2

M3

O3

O4

T5

Muut luokat
(ei pakollinen)

Yhteensä

FI

Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa
Tarkas
tuksessa
tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty
tettujen
hylätty
ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo
ajoneu
jen ajo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
neuvojen
määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää
määrä
1
määrä ( )
rä
rä
rä
rä
rä
rä
rä
rä
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Ajoneuvoluokka:

Latvia
Liettua
Luxemburg
Unkari
Euroopan unionin virallinen lehti

Malta
Alankomaat
Itävalta
Puola
Portugali
Romania
Slovenia
Slovakia
Suomi
Ruotsi
Yhdistynyt
kunta

Andorra

L 127/213

Albania

kuningas

Rekisteröintimaa

N2

N3

M2

M3

O3

O4

T5

Muut luokat
(ei pakollinen)

Yhteensä

FI

Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa
tuksessa
tettujen
tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty
hylätty
ajoneu
ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo
jen ajo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
neuvojen
määrä
määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää
1
määrä ( )
rä
rä
rä
rä
rä
rä
rä
rä
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Ajoneuvoluokka:

Armenia
Azerbaidžan
Valko-Venäjä

Georgia
Kazakstan
Liechtenstein
Monaco
Montenegro

Euroopan unionin virallinen lehti

Bosnia ja Hertsegovina

Norja
Moldovan tasavalta
Venäjän federaatio
San Marino
Serbia
Sveitsi

Turkki

29.4.2014

Tadžikistan

Rekisteröintimaa

N2

N3

M2

M3

O3

O4

T5

Muut luokat
(ei pakollinen)

Yhteensä

FI

Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa Tarkas tuksessa
Tarkas
tuksessa
tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty tettujen hylätty
tettujen
hylätty
ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo ajoneu jen ajo
ajoneu
jen ajo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
neuvo
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
vojen
neuvojen
määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää määrä jen mää
määrä
1
määrä ( )
rä
rä
rä
rä
rä
rä
rä
rä

29.4.2014

Ajoneuvoluokka:

Turkmenistan
Ukraina
Uzbekistan
entinen Jugoslavian ta
savalta Makedonia

(tarkennettava)
(1) Tarkastuksessa hylätyt ajoneuvot, joissa on liitteen IV mukaisia vakavia tai vaarallisia puutteita.
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Muut kolmannet maat

L 127/215

L 127/216

Yksityiskohtaisempien tarkastusten tulokset

esim. Belgia

Raportoiva jäsenvaltio:
Raportoivan jäsenvaltion nimi

esim. Bulgaria

AJANJAKSO: mistä

01/vuosi [x]

mihin 12/ vuosi [x+1]

FI

Rekisteröintivaltio:
Ajoneuvon rekisteröintivaltion nimi

N2
Tarkas
tuksessa
hylätty
jen ajo
neuvojen
määrä (1)

M2

M3

O3

O4

T5

Muut luokat
(ei pakollinen)

Yhteensä

Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas
tettujen tuksessa tettujen tuksessa tettujen tuksessa tettujen tuksessa tettujen tuksessa tettujen tuksessa tettujen tuksessa tettujen tuksessa
ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen
vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo
määrä jen määrä määrä jen määrä määrä jen määrä määrä jen määrä määrä jen määrä määrä jen määrä määrä jen määrä määrä jen määrä

Vikoja koskevat tiedot
Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas timusten Tarkas
timusten
timusten
timusten
timusten
timusten
timusten
timusten
timusten
mukai
tettu
tettu
tettu
tettu
tettu
tettu
tettu
tettu
tettu
mukainen
mukainen
mukainen
mukainen
mukainen
mukainen
mukainen
mukainen
nen
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Ajoneuvoluokka:

Tarkas
tettujen
ajoneu
vojen
määrä

N3

(0) Tunnistus
(1) Jarrulaitteet
(2) Ohjaus
(3) Näkyvyys
(4) Valaisinlaitteet ja
sähköjärjestelmä
29.4.2014

(5) Akselit, pyörät,
renkaat, pyörän
tuenta

Ajoneuvoluokka:

Tarkas
tuksessa
hylätty
jen ajo
neuvojen
määrä (1)

M2

M3

O3

O4

T5

Muut luokat
(ei pakollinen)

Yhteensä

Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas
tettujen tuksessa tettujen tuksessa tettujen tuksessa tettujen tuksessa tettujen tuksessa tettujen tuksessa tettujen tuksessa tettujen tuksessa
ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen
vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo
määrä jen määrä määrä jen määrä määrä jen määrä määrä jen määrä määrä jen määrä määrä jen määrä määrä jen määrä määrä jen määrä

FI

Tarkas
tettujen
ajoneu
vojen
määrä

N3

29.4.2014

N2

Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Tarkas timusten Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
timusten
timusten
timusten
timusten
timusten
timusten
timusten
timusten
mukai
tettu
tettu
tettu
tettu
tettu
tettu
tettu
tettu
tettu
mukainen
mukainen
mukainen
mukainen
mukainen
mukainen
mukainen
mukainen
nen

(6) Alusta ja kori
varusteineen

(8) Ympäristöhaitat,
mukaan luet
tuina päästöt ja
polttoaine- ja/tai
öljyvuodot
(9) Ylimääräiset tar
kastukset luok
kien M2 ja M3
ajoneuvoille
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(7) Muut varusteet,
mukaan luet
tuina ajopiirturi
ja nopeudenra
joitin

(10) Kuorman kiinni
tys
Vikoja koskevat tiedot (lisätiedot)
1.1.1
1.1.2
…

2.1.2
…

L 127/217

2.1.1

Ajoneuvoluokka:

Tarkas
tuksessa
hylätty
jen ajo
neuvojen
määrä (1)

M2

M3

O3

O4

T5

Muut luokat
(ei pakollinen)

Yhteensä

Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas Tarkas
tettujen tuksessa tettujen tuksessa tettujen tuksessa tettujen tuksessa tettujen tuksessa tettujen tuksessa tettujen tuksessa tettujen tuksessa
ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen ajoneu hylättyjen
vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo vojen ajoneuvo
määrä jen määrä määrä jen määrä määrä jen määrä määrä jen määrä määrä jen määrä määrä jen määrä määrä jen määrä määrä jen määrä

FI

Tarkas
tettujen
ajoneu
vojen
määrä

N3

L 127/218

N2

Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Ei vaa
Tarkas timusten Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
Tarkas
timusten
timusten
timusten
timusten
timusten
timusten
timusten
timusten
mukai
tettu
tettu
tettu
tettu
tettu
tettu
tettu
tettu
tettu
mukainen
mukainen
mukainen
mukainen
mukainen
mukainen
mukainen
mukainen
nen

3.1

…
20.6.2
30.
Puutteiden kokonais
määrä
(1) Tarkastuksessa hylätyt ajoneuvot, joissa on liitteen IV mukaisia vakavia tai vaarallisia puutteita.
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3.2
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