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Tarkistus 52
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Kaikissa jäsenvaltioissa on käytössä 
moottoriajoneuvojen 
rekisteröintijärjestelmä. Järjestelmässä 
ajoneuvolle myönnetään tieliikennekäyttöä 
varten hallinnollinen käyttöönottolupa, 
jonka yhteydessä ajoneuvo on tunnistettu ja 
sille on annettu rekisterinumero. 
Ajoneuvojen rekisteröintiä koskevat 
kansalliset säännökset ovat kuitenkin usein 
ristiriitaisia, monimutkaisia ja vaivalloisia. 
Ajoneuvojen rekisteröintiin liittyvät 
ongelmat muodostavatkin usein esteitä 
sisämarkkinoilla ja vaikeuttavat toisessa 
jäsenvaltiossa rekisteröityjen 
moottoriajoneuvojen vapaata liikkuvuutta 
unionin sisällä.

(1) Kaikissa jäsenvaltioissa on käytössä 
moottoriajoneuvojen 
rekisteröintijärjestelmä. Järjestelmässä 
ajoneuvolle myönnetään tieliikennekäyttöä 
varten hallinnollinen käyttöönottolupa, 
jonka yhteydessä ajoneuvo on tunnistettu ja 
sille on annettu rekisterinumero. 
Ajoneuvojen rekisteröintiä koskevat 
kansalliset säännökset ovat kuitenkin usein 
ristiriitaisia, monimutkaisia ja vaivalloisia. 
Ajoneuvojen rekisteröintiin liittyvät 
ongelmat muodostavatkin usein esteitä 
sisämarkkinoilla haitaten etenkin 
työvoiman liikkuvuutta ja vaikeuttavat 
toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen 
moottoriajoneuvojen vapaata liikkuvuutta 
unionin sisällä.

Or. de

Tarkistus 53
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jossakin toisessa jäsenvaltiossa 
rekisteröityjen moottoriajoneuvojen 
uudelleenrekisteröintiä hankaloittavat 
jäsenvaltioissa käytössä olevan 
monimutkaiset rekisteröintimenettelyt ja 
erityisesti se, että ajoneuvoille on tehtävä 
täydentäviä testejä, joiden tarkoituksena on 

(5) Jossakin toisessa jäsenvaltiossa 
rekisteröityjen moottoriajoneuvojen 
uudelleenrekisteröintiä hankaloittavat 
jäsenvaltioissa käytössä olevan 
monimutkaiset rekisteröintimenettelyt ja 
erityisesti se, että ajoneuvoille on tehtävä 
täydentäviä testejä, joiden tarkoituksena on 
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arvioida ajoneuvon yleinen kunto ennen 
rekisteröintiä tai tunnistaa ajoneuvo. Näitä 
menettelyjä olisi yksinkertaistettava, jotta 
voidaan turvata moottoriajoneuvojen vapaa 
liikkuvuus sekä vähentää kansalaisille, 
yrityksille ja 
ajoneuvorekisteriviranomaisille aiheutuvaa 
hallinnollista rasitusta. Etenkin silloin kun 
kansalainen tai yritys ostaa 
moottoriajoneuvon, joka on jo rekisteröity 
jossakin toisessa jäsenvaltiossa, on 
asianmukaista soveltaa yksinkertaistettua 
rekisteröintimenettelyä, jossa muun muassa 
tunnustetaan toisen jäsenvaltion antamat 
asiakirjat ja toisessa jäsenvaltiossa 
suoritetut katsastukset ja jonka yhteydessä 
toimivaltaiset viranomaiset tekevät 
hallinnollista yhteistyötä vaihtaakseen 
keskenään puuttuvat tiedot.

arvioida ajoneuvon yleinen kunto ennen 
rekisteröintiä tai tunnistaa ajoneuvo. Näitä 
menettelyjä olisi yksinkertaistettava, jotta 
voidaan turvata moottoriajoneuvojen vapaa 
liikkuvuus sekä vähentää kansalaisille, 
yrityksille ja 
ajoneuvorekisteriviranomaisille aiheutuvaa 
hallinnollista rasitusta. Etenkin silloin kun 
kansalainen tai yritys ostaa 
moottoriajoneuvon, joka on jo rekisteröity 
jossakin toisessa jäsenvaltiossa, on 
asianmukaista soveltaa yksinkertaistettua 
ja käyttäjäystävällistä
rekisteröintimenettelyä, jossa muun muassa 
tunnustetaan toisen jäsenvaltion antamat 
asiakirjat ja toisessa jäsenvaltiossa 
suoritetut katsastukset ja jonka yhteydessä 
toimivaltaiset viranomaiset tekevät 
hallinnollista yhteistyötä vaihtaakseen 
keskenään puuttuvat tiedot.

Or. de

Tarkistus 54
Othmar Karas, Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jotta rekisteröintitodistusten 
tunnistaminen voidaan tehdä 
helpommaksi erityisesti toisessa 
jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon 
hankkiville kansalaisille ja yrityksille, 
todistuksen muodon olisi oltava 
neuvoston direktiivin 1999/37/EY:n 
mukainen kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisella rekisteröintitodistuksella taataan ajoneuvon haltijan tunnistaminen 
liikenneonnettomuuden sattuessa.
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Tarkistus 55
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Kansalaisilla ja yrityksillä olisi myös 
oltava mahdollisuus valita joko unionin 
väreillä tai kansallisilla väreillä varustetut 
rekisterikilvet tai väliaikaiset siirtokilvet 
rekisteröidäkseen uudelleen toisessa 
jäsenvaltiossa hankitun ajoneuvon tai 
tarvittaessa rekisteröidäkseen sen 
väliaikaisesti siirtoa varten.

Or. en

Tarkistus 56
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tässä asetuksessa olisi otettava 
huomioon, että tietyillä 
museoajoneuvoilla ei ole täydellisiä 
alkuperäisiä asiakirjoja joko siksi, että ne 
on poistettu käytöstä ja sitten entisöity, tai 
siksi, että ne on valmistettu ennen 
jäsenvaltioiden rekisteröintijärjestelmien 
käyttöönottoa, tai vaihtoehtoisesti siksi, 
että ne olivat alun perin kilpa-autoja tai 
sotilasajoneuvoja. Tällä asetuksella olisi 
varmistettava, että näitä ajoneuvoja 
voidaan laillisesti siirtää yhdestä 
jäsenvaltiosta toiseen ja että ne voidaan 
rekisteröidä uudelleen viittaamalla vain 
käytettävissä olevaan 
valmistusajankohtaa tai ensimmäistä 
rekisteröintiä koskevaan asiakirjoilla 
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osoitettuun näyttöön, jos ajoneuvo on 
vähintään 30 vuotta vanha.

Or. en

Perustelu

Museoajoneuvoja varten tarvitaan poikkeus.

Tarkistus 57
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa vahvistaa 
ajoneuvorekisteritietojen sähköiseen 
vaihtamiseen tarvittavaa 
ohjelmistosovellusta koskevat yhteiset 
menettelyt ja eritelmät, kuten vaihdettavien 
tietojen esitysmuoto, sähköistä tutustumista 
kansallisissa sähköisissä rekistereissä 
oleviin tietoihin sekä näihin rekistereihin 
pääsyä koskevat tekniset menettelyt, 
pääsymenettelyt ja turvallisuusmekanismit, 
sekä vahvistaa elinkeinonharjoittajan 
ajoneuvon rekisteröintitodistuksen muoto
ja malli. Tätä valtaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti,

(14) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa vahvistaa 
ajoneuvorekisteritietojen sähköiseen 
vaihtamiseen tarvittavaa 
ohjelmistosovellusta eli eurooppalaista 
ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmää 
(Eucaris) koskevat yhteiset menettelyt ja 
eritelmät, kuten vaihdettavien tietojen 
esitysmuoto, sähköistä tutustumista 
kansallisissa sähköisissä rekistereissä 
oleviin tietoihin sekä näihin rekistereihin 
pääsyä koskevat tekniset menettelyt, 
pääsymenettelyt ja turvallisuusmekanismit, 
sekä vahvistaa elinkeinonharjoittajan 
ajoneuvon rekisteröintitodistuksen muoto 
ja malli. Tätä valtaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti,

Or. en
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Tarkistus 58
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että eurooppalainen 
ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmä 
(Eucaris) pannaan kaikilta osin 
täytäntöön ja saatetaan 
toimintakuntoiseksi, jotta sitä voidaan 
käyttää tämän asetuksen soveltamiseksi.

Or. en

Perustelu

Kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden olisi pitänyt panna ajoneuvo- ja ajokorttitietojen 
vaihtoa koskeva Eucaris-järjestelmä täytäntöön ennen vuotta 2013, mutta näin ei ole tehty 
lähinnä organisatoristen ja oikeudellisten ongelmien vuoksi.

Tarkistus 59
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämä asetus ei vaikuta 
jäsenvaltioiden täysivaltaisiin verotusta 
koskeviin oikeuksiin periä sovellettavat 
verot niistä ajoneuvoista, joihin tätä 
asetusta sovelletaan.

Or. en

Perustelu

On parempi, että tämä teksti sisällytetään 1 artiklaan, jotta taataan, että tämän asetuksen 
käyttöönotto ei vaikuta verotusta koskeviin oikeuksiin. Koska ehdotetun asetuksen 
tarkoituksena on yksinkertaistaa aiemmin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen 
rekisteröintiin liittyviä muodollisuuksia ja edellytyksiä, sen ei pitäisi millään tavoin rajoittaa 
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oikeutta periä veroja tiettyyn jäsenvaltioon tulevista ajoneuvoista.

Tarkistus 60
Claudette Abela Baldacchino, Roberta Metsola

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Tämä asetus ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet, joilla estetään 
niistä ajoneuvoista, joihin tätä asetusta 
sovelletaan, perittävien verojen 
kiertäminen.

Or. en

Perustelu

Olisi parempi, että viittaus jäsenvaltioiden oikeuteen toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
veronkiertotapauksissa kirjataan 1 artiklaan, jotta estetään tilanteet, joissa ehdotettu asetus 
voi tahattomasti johtaa veronkiertoa aiheuttaviin käytäntöihin.

Tarkistus 61
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) ’rekisteröintitodistuksen haltijalla’ 
tarkoitetaan henkilöä, jonka nimiin 
ajoneuvo on rekisteröity jäsenvaltiossa;

(3) ’rekisteröintitodistuksen haltijalla’ 
tarkoitetaan luonnollista tai 
oikeushenkilöä, jonka nimiin ajoneuvo on 
rekisteröity jäsenvaltiossa; leasing-
sopimusten yhteydessä 
’rekisteröintitodistuksen haltijalla’ 
tarkoitetaan myös luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka on ajoneuvon 
väliaikainen käyttäjä sopimuksen 
perusteella;
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Or. en

Tarkistus 62
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) ’ajoneuvon käyttäjä’ tarkoittaa 
henkilöä, jonka nimi esiintyy 
rekisteröintitodistuksessa, mutta jonka 
nimiin ajoneuvoa ei ole rekisteröity.

Or. hu

Perustelu

2 artikla 3 kohdan ehdotuksessa rekisteröinnin haltijaksi määritellään henkilö, jonka nimiin 
ajoneuvo on rekisteröity. Käytännössä rekisteröintitodistuksessa esiintyvä henkilö ja henkilö, 
jonka nimiin ajoneuvo on rekisteröity, voivat poiketa toisistaan. Esimerkkinä voisivat olla 
vuokra-ajoneuvot, joiden tapauksessa rekisteröintitodistuksessa esiintyvä henkilö on omistaja, 
kun taas rekisteröintitodistuksen haltija on ajoneuvon haltija.

Tarkistus 63
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi vaatia jossakin toisessa 
jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon 
rekisteröintiä omalla alueellaan vain, jos 
rekisteröintitodistuksen haltijan pysyvä 
asuinpaikka on jäsenvaltion alueella.

1. Jäsenvaltio voi vaatia jossakin toisessa 
jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon 
rekisteröintiä omalla alueellaan vain, jos 
rekisteröintitodistuksen haltijan tai 
ajoneuvon käyttäjän pysyvä asuinpaikka 
on jäsenvaltion alueella.

Or. fi
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Tarkistus 64
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltio, jossa rekisteröintitodistuksen 
haltijalla on pysyvä asuinpaikka, on jokin 
seuraavista:

Jäsenvaltio, jossa rekisteröintitodistuksen 
haltijalla tai ajoneuvon käyttäjällä on 
pysyvä asuinpaikka, on jokin seuraavista:

Or. fi

Tarkistus 65
Daniël van der Stoep

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Edellä i ja ii alakohdassa mainituilla 
edellytyksillä ei vaikuteta jäsenvaltioiden 
oikeuteen asettaa kansallisessa 
lainsäädännössään luonnollisten 
henkilöiden asuinpaikan vahvistamiseen 
liittyviä täydentäviä ehtoja.

Or. nl

Tarkistus 66
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. kun kysymys on luonnollisesta 
henkilöstä, jäsenvaltio voi valita, että 
ainoa asuinpaikan peruste on 
väestörekisteriin kuuluminen, kun taas 
oikeushenkilön sivuliikkeen tai muun 
tapauksessa ajoneuvojen rekisteröinti 
rajoittuu ajoneuvon käyttöön kyseisen 
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jäsenvaltion alueella. Saman rajoituksen 
mukaisesti jäsenvaltio voi sallia 
rekisteröinnin jäsenvaltion kansalaiselle, 
jonka asuinpaikka ei ole kyseisessä 
jäsenvaltiossa, jos tämä haluaa pitää 
käytössään ajoneuvon kyseisessä 
jäsenvaltiossa.

Or. it

Perustelu

Kansalaisten oleskelusta jäsenvaltioissa annettujen EU:n säännösten perusteella jäsenvaltiot 
voivat sallivat kansalaisten kirjautua väestörekisteriin, kun oleskelu kestää yli kolme 
kuukautta. Näin ollen tämä on hyväksyttävä perusteeksi oikeudelle rekisteröidä ajoneuvo 
kyseisessä maassa ja peruste antaa varmuuden rekisteröintimahdollisuudesta. 
Samanaikaisesti kansalaiselle on jätettävä asuinpaikasta riippumatta oikeus säilyttää 
ajoneuvo toisessa jäsenvaltiossa selkeistä syistä.

Tarkistus 67
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. rajatylittävässä auton käytössä 
ajoneuvon kuljettajan on kyettävä 
todistamaan asiakirjoin ajoneuvon 
säännönmukainen hallinta ja käyttö. 
Jäsenvaltiot voivat käynnistää ja 
säännellä toisessa jäsenvaltiossa 
rekisteröityjen ja omalla alueellaan 
käytettävien ajoneuvojen tarkistuksia ja 
saada siten tietoa, ja tarpeen vaatiessa ne 
voivat ottaa pois rekisteröintitodistuksen 
korkeintaan 30 päiväksi siten, että 
ajoneuvon käyttö sallitaan samalla 
tilapäisesti, mikäli ajoneuvoa kuljettaa 
fyysinen henkilö, joka on kirjautunut 
väestörekisteriin tai jolla on jäsenvaltion 
myöntämä ajokortti taikka henkilö, jonka 
henkilöpapereista ei käy ilmi, että henkilö 
asuu ulkomailla, tai syy ajoneuvon 
hallintaan. Mikäli todetaan, että 
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ajoneuvon käyttö tai rekisteröinti ei ole 
asianmukaista, rekisteröintitodistus 
otetaan pois lopullisesti. Tilapäisestä tai 
lopullisesta pois ottamisesta ilmoitetaan 
jäsenvaltiolle, jossa rekisteröinti on tehty.

Or. it

Perustelu

Unionissa ajoneuvojen hallinnan ja käytön (ja näin ollen niiden säännönmukaisen 
rekisteröinnin) väärinkäytön ja veronkierron ehkäisemiseen on olemassa yksinkertainen ja 
tehokas keino, jolla ajoneuvojen omistajat ja kuljettajat asetetaan vastuuseen, kun he 
käyttävät ajoneuvoa toisessa maassa kuin siinä, jossa ajoneuvo on rekisteröity, jolloin 
tarkistusten suorittaminen helpottuu.

Tarkistus 68
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisteröintitodistuksen haltija muuttaa 
pysyvästi toiseen jäsenvaltioon, hänen on 
pyydettävä jossakin muussa jäsenvaltiossa 
rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröintiä 
kuuden kuukauden kuluessa jäsenvaltion 
alueelle saapumisestaan lukien.

Jos rekisteröintitodistuksen haltija muuttaa 
pysyvästi toiseen jäsenvaltioon, hänen on:

(a) ilmoitettava asiasta välittömästi 
kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiselle 
ajoneuvorekisteriviranomaiselle;
(b) pyydettävä jossakin muussa 
jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon 
rekisteröintiä kolmen kuukauden kuluessa 
jäsenvaltion alueelle saapumisestaan 
lukien.

Or. en

Tarkistus 69
Ildikó Gáll-Pelcz
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisteröintitodistuksen haltija muuttaa 
pysyvästi toiseen jäsenvaltioon, hänen on 
pyydettävä jossakin muussa jäsenvaltiossa 
rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröintiä 
kuuden kuukauden kuluessa jäsenvaltion 
alueelle saapumisestaan lukien.

Jos rekisteröintitodistuksen haltija tai 
ajoneuvon käyttäjä muuttaa pysyvästi 
toiseen jäsenvaltioon, hänen on pyydettävä 
jossakin muussa jäsenvaltiossa 
rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröintiä 
kolmen kuukauden kuluessa jäsenvaltion 
alueelle saapumisestaan lukien.

Or. hu

Perustelu

2004/38/EY direktiivin 7 artiklassa säädetään unionin kansalaisille mahdollisuus 
asuinpaikkaan toisessa jäsenvaltiossa. Käytäntö osoittaa, että ajoneuvon rekisteröintiin pitää 
varata noin kolme kuukautta olinpaikan ilmoittamisesta laskettuna.

Tarkistus 70
Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos rekisteröintitodistuksen haltija muuttaa 
pysyvästi toiseen jäsenvaltioon, hänen on 
pyydettävä jossakin muussa jäsenvaltiossa 
rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröintiä 
kuuden kuukauden kuluessa jäsenvaltion 
alueelle saapumisestaan lukien.

Jos rekisteröintitodistuksen haltija muuttaa 
pysyvästi toiseen jäsenvaltioon, hänen on 
pyydettävä jossakin muussa jäsenvaltiossa 
rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröintiä 
kolmen kuukauden kuluessa jäsenvaltion 
alueelle saapumisestaan lukien.

Or. de

Tarkistus 71
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos rekisteröintitodistuksen haltija muuttaa 
pysyvästi toiseen jäsenvaltioon, hänen on 
pyydettävä jossakin muussa jäsenvaltiossa 
rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröintiä 
kuuden kuukauden kuluessa jäsenvaltion 
alueelle saapumisestaan lukien.

Jos rekisteröintitodistuksen haltija muuttaa 
pysyvästi toiseen jäsenvaltioon, hänen on 
pyydettävä jossakin muussa jäsenvaltiossa 
rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröintiä 
kuuden kuukauden kuluessa jäsenvaltion 
alueelle saapumisestaan lukien. 
Jäsenvaltiot voivat asettaa lyhyemmän 
määräajan uudelleenrekisteröintiä 
koskeville pyynnöille.

Or. en

Perustelu

Koska kyse on asetuksesta, sitä sovelletaan suoraan jäsenvaltion laeissa, ja on tarpeen ottaa 
huomioon ne jäsenvaltiot, jotka jo edellyttävät välitöntä uudelleenrekisteröintiä tai joilla on 
lyhyt määräaika.

Tarkistus 72
Ildikó Gáll-Pelcz

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

Komission teksti Tarkistus

Jos jossain jäsenvaltiossa rekisteröity 
ajoneuvo vaihtaa omistajaa ja siirretään 
toiseen jäsenvaltioon, jossa uuden 
omistajan tavanomainen asuinpaikka 
sijaitsee, uuden omistajan on pyydettävä 
ajoneuvon rekisteröimistä 30 päivän 
kuluessa ajoneuvon siirrosta.

Or. en

Tarkistus 73
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Ajoneuvon käyttöä ei saa rajoittaa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuna
ajanjaksona.

Ajoneuvon käyttöä ei saa rajoittaa 
ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa 
tarkoitettuina ajanjaksoina ajoneuvon 
rekisteröintiin liittyvistä syistä.

Or. en

Tarkistus 74
Othmar Karas, Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on määrättävä 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia, mikäli 
rekisteröintitodistuksen haltija ei 
rekisteröi ajoneuvoaan uudelleen 
4 artiklan 1 kohdassa säädetyssä 
määräajassa. Näihin seuraamuksiin voi 
sisältyä sakkoja tai ajoneuvon käytön 
rajoituksia siihen asti, kunnes 
uudelleenrekisteröintiä koskeva hakemus 
on hyväksytty. 

Or. en

Perustelu

Olisi säädettävä jonkinlaisesta kannustimesta asetuksen vaatimusten noudattamiseksi tai 
seuraamuksista, jos ajoneuvon haltija ei rekisteröi ajoneuvoaan uudelleen ajoissa.

Tarkistus 75
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Ajoneuvorekisteriviranomaisen on 
tunnustettava toisissa jäsenvaltioissa 
annetut katsastustodistukset asetuksen 
2013/xx/EU mukaisesti1.
__________________
1Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi 
moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen määräaikaisista 
katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY 
kumoamisesta (2012/0184(COD)). 

Or. en

Tarkistus 76
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos rekisteröinnistä vastaavat 
viranomaiset ovat vastaanottaneet 
ajoneuvon uudelleenrekisteröintiä 
koskevan hakemuksen ja jos kyseinen 
ajoneuvo on peräisin toisesta 
jäsenvaltiosta, rekisteröinnistä vastaavien 
viranomaisten on tunnustettava 
ajoneuvon katsastustodistus, kun sen 
pätevyys on varmennettu 
uudelleenrekisteröintihetkellä. Tunnustus 
on myönnettävä todistuksen alkuperäistä 
voimassaoloa vastaavaksi ajanjaksoksi, 
paitsi jos todistuksen alkuperäinen 
voimassaoloaika on pidempi kuin 
laillinen enimmäisvoimassaoloaika siinä 
jäsenvaltiossa, jossa ajoneuvo 
rekisteröidään uudelleen. Siinä 
tapauksessa voimassaoloaikaa 
lyhennetään ja se lasketaan alkavaksi 
siitä päivästä lähtien, jona ajoneuvo on 
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saanut alkuperäisen katsastustodistuksen. 
Jäsenvaltioiden on ennen tämän 
asetuksen soveltamispäivää ilmoitettava 
toisilleen, missä muodossa niiden 
toimivaltaisten viranomaisten tunnustama 
katsastustodistus on, sekä ohjeet sen 
aitouden varmentamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tämä on TRAN-valiokunnan hyväksymä katsastusasetusta koskeva teksti katsastustodistusten 
vastavuoroisesta tunnustamisesta. Tällä tarkistuksella taataan johdonmukaisuus kyseisen 
säännöksen kanssa, joka suunniteltiin ensisijaisesti helpottamaan moottoriajoneuvojen 
uudelleenrekisteröintiä kaikkialla EU:ssa.

Tarkistus 77
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Ajoneuvorekisteriviranomaiset voivat 
suorittaa toisessa jäsenvaltiossa 
rekisteröidylle ajoneuvolle fyysisiä
tarkastuksia ennen sen rekisteröintiä 
ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

4. Ajoneuvorekisteriviranomaiset voivat 
tunnistaa ajoneuvon ennen toisesta 
jäsenvaltiosta peräisin olevan ajoneuvon 
rekisteröintiä.
Ajoneuvorekisteriviranomaiset voivat 
suorittaa toisessa jäsenvaltiossa 
rekisteröidylle ajoneuvolle teknisiä
tarkastuksia ennen sen rekisteröintiä 
ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

Or. en

Tarkistus 78
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. kun jäsenvaltio vastaanottaa 
5 kohdan mukaisen ilmoituksen 
rekisteröimisestä toisessa jäsenvaltiossa, 
se peruuttaa välittömästi ajoneuvon 
rekisteröinnin alueellaan. Tämä ei koske 
kansallisia käytäntöjä, joissa ajoneuvot 
poistetaan rekistereistä.

Or. it

Perustelu

Automaattisesta ilmoituksesta huolimatta on kuitenkin säilytettävä kansalliset menettelyt 
ajoneuvojen poistamisesta kansallisista rekistereistä, jotta ei edistettäisi väärinkäyttöjä ja 
jotta voitaisiin erityisesti turvata ajoneuvoa varten ja ajoneuvosta myönnetyt luotot 
(esimerkkinä osamaksulla hankittu ajoneuvo, jota ei ole vielä kokonaan maksettu).

Tarkistus 79
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Rekisterikilven valinta

1. Jäsenvaltiot tarjoavat ajoneuvon 
uudelleen rekisteröinnin yhteydessä 
vaihtoehdoiksi joko kansallisilla tai 
unionin väreillä varustetun myös 
yksilöllisesti suunnitellun rekisterikilven. 
2. Jos rekisterikilpi on saatavissa unionin 
väreissä, siinä on keltaisia merkkejä 
sinisellä pohjalla neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2411/98 mukaisesti.
3. Edellä 1 kohdassa mainitut vaihtoehdot 
eivät vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen 
määrätä omasta koodijärjestelmästään.

Or. it
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Perustelu

Autovuokraamojen ja leasing-yritysten kaltaisille yrityksille olisi hyötyä siitä, että ne voisivat 
käyttää yhteistä väriä ajoneuvojensa rekisterikilvissä. Se antaisi yrityksille mahdollisuuden 
valita yhtenäiset rekisterikilvet ajoneuvokannalleen. Ajoneuvojen rekisteröinti kuuluu 
edelleen sen jäsenvaltion toimivaltaan, jossa ajoneuvo rekisteröidään. Sen lisäksi kyseisille 
yrityksille, kuten kenelle tahansa, on annettava mahdollisuus saada erityiskilpiä, kuten 
joissakin jäsenvaltioissa jo tehdäänkin.

Tarkistus 80
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iii a) ajoneuvolla ei ole 
liikennevakuutusta.

Or. en

Tarkistus 81
Daniël van der Stoep

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) jos kieltäytyminen sallitaan 
kansallisen lainsäädännön perusteella, 
siihen vaikuttaneista syistä riippumatta.

Or. nl

Tarkistus 82
Daniël van der Stoep

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Ajoneuvorekisteriviranomaisen päätös 
kieltäytyä rekisteröimästä toisessa 
jäsenvaltiossa rekisteröityä ajoneuvoa on 
perusteltava. Henkilö, jota asia koskee, 
voi kuukauden kuluessa hylkäävän 
päätöksen vastaanottamisesta pyytää 
toimivaltaista 
ajoneuvorekisteriviranomaista 
tarkistamaan päätöstä. Pyyntö on 
perusteltava. Toimivaltaisen 
ajoneuvorekisteriviranomaisen on 
kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta vahvistettava tai 
kumottava päätöksensä.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 83
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ajoneuvorekisteriviranomaisen päätös 
kieltäytyä rekisteröimästä toisessa 
jäsenvaltiossa rekisteröityä ajoneuvoa on 
perusteltava. Henkilö, jota asia koskee, voi 
kuukauden kuluessa hylkäävän päätöksen 
vastaanottamisesta pyytää toimivaltaista 
ajoneuvorekisteriviranomaista tarkistamaan 
päätöstä. Pyyntö on perusteltava. 
Toimivaltaisen 
ajoneuvorekisteriviranomaisen on 
kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta vahvistettava tai 
kumottava päätöksensä.

2. Ajoneuvorekisteriviranomaisen päätös 
kieltäytyä rekisteröimästä toisessa 
jäsenvaltiossa rekisteröityä ajoneuvoa on 
perusteltava. Henkilö, jota asia koskee, voi 
kolmen kuukauden kuluessa hylkäävän 
päätöksen vastaanottamisesta pyytää 
toimivaltaista 
ajoneuvorekisteriviranomaista tarkistamaan 
päätöstä. Pyyntö on perusteltava. 
Toimivaltaisen 
ajoneuvorekisteriviranomaisen on kolmen 
kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta vahvistettava tai 
kumottava päätöksensä.

Or. de
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Tarkistus 84
Othmar Karas, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ajoneuvorekisteriviranomaisen päätös 
kieltäytyä rekisteröimästä toisessa 
jäsenvaltiossa rekisteröityä ajoneuvoa on 
perusteltava. Henkilö, jota asia koskee, voi 
kuukauden kuluessa hylkäävän päätöksen 
vastaanottamisesta pyytää toimivaltaista 
ajoneuvorekisteriviranomaista tarkistamaan 
päätöstä. Pyyntö on perusteltava. 
Toimivaltaisen 
ajoneuvorekisteriviranomaisen on 
kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta vahvistettava tai 
kumottava päätöksensä.

2. Ajoneuvorekisteriviranomaisen päätös 
kieltäytyä rekisteröimästä toisessa 
jäsenvaltiossa rekisteröityä ajoneuvoa on 
perusteltava. Henkilö, jota asia koskee, voi 
kuukauden kuluessa hylkäävän päätöksen 
vastaanottamisesta pyytää toimivaltaista 
ajoneuvorekisteriviranomaista tarkistamaan 
päätöstä. Pyyntö on perusteltava. 
Toimivaltaisen 
ajoneuvorekisteriviranomaisen on 
kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta vahvistettava tai 
kumottava päätöksensä. Tänä aikana 
ajoneuvoa ei saa käyttää yleisillä teillä.

Or. en

Perustelu

Jos ajoneuvo on vakavasti vaurioitunut tai romuttunut tai seuraavan pakollisen katsastuksen 
määräaika on kulunut umpeen, ajoneuvoa ei saisi käyttää yleisillä teillä 
liikenneturvallisuussyistä.

Tarkistus 85
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ajoneuvorekisteriviranomaisen päätös 
kieltäytyä rekisteröimästä toisessa 
jäsenvaltiossa rekisteröityä ajoneuvoa on 
perusteltava. Henkilö, jota asia koskee, voi 
kuukauden kuluessa hylkäävän päätöksen 
vastaanottamisesta pyytää toimivaltaista 
ajoneuvorekisteriviranomaista tarkistamaan 

2. Ajoneuvorekisteriviranomaisen päätös 
kieltäytyä rekisteröimästä toisessa 
jäsenvaltiossa rekisteröityä ajoneuvoa on 
perusteltava. Henkilö, jota asia koskee, voi 
kuukauden kuluessa hylkäävän päätöksen 
vastaanottamisesta pyytää toimivaltaista 
ajoneuvorekisteriviranomaista tarkistamaan 
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päätöstä. Pyyntö on perusteltava. 
Toimivaltaisen 
ajoneuvorekisteriviranomaisen on 
kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta vahvistettava tai 
kumottava päätöksensä.

päätöstä. Pyyntö on perusteltava. 
Toimivaltaisen 
ajoneuvorekisteriviranomaisen on 
kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta vahvistettava tai 
kumottava päätöksensä. Hylkäyspäätöksen 
tarkistamisen aikana ajoneuvoa ei saa 
käyttää yleisillä teillä.

Or. en

Tarkistus 86
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on sovellettava 
oikeasuhteisia ja varoittavia 
seuraamuksia, mikäli 
uudelleenrekisteröintiä koskevaa 
hakemusta ei tehdä 4 artiklan 1 kohdassa 
säädetyssä määräajassa. Näihin 
seuraamuksiin voi sisältyä sakkoja tai 
ajoneuvon väliaikainen takavarikointi 
siihen asti, kunnes 
uudelleenrekisteröintiä koskeva hakemus 
on hyväksytty. Näitä seuraamuksia ei 
sovelleta tai ne korvataan, jos 
uudelleenrekisteröinnin tekemättä 
jättäminen johtuu jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen tekemästä 
virheestä.

Or. en

Tarkistus 87
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(1) Kuka tahansa, joka on ostanut toisessa 
jäsenvaltiossa ajoneuvon, jolla ei ole 
rekisteröintitodistusta, voi pyytää 
ajoneuvorekisteriviranomaista antamaan 
väliaikaisen rekisteröintitodistuksen 
ajoneuvon siirtämiseksi johonkin muuhun 
jäsenvaltioon. Väliaikainen 
rekisteröintitodistus on voimassa 30 
päivää.

(1) Kuka tahansa, joka on ostanut toisessa 
jäsenvaltiossa ajoneuvon, jolla ei ole 
rekisteröintitodistusta, voi pyytää 
ajoneuvorekisteriviranomaista 
jäsenvaltiossa, jossa ajoneuvo on 
rekisteröity, antamaan väliaikaisen 
rekisteröintitodistuksen ajoneuvon 
siirtämiseksi johonkin muuhun 
jäsenvaltioon. Väliaikainen 
rekisteröintitodistus on voimassa 30 
päivää.

Or. hu

Perustelu

Kohdemaalla ei ole ostetun ajoneuvon tietoja. Ajoneuvon tiedot ovat siinä maassa, jossa 
ajoneuvo on viimeksi rekisteröity (alkuperämaa). Näin ollen on aiheellista, että kyseisen maan 
viranomaiset antavat väliaikaisen rekisteröintitodistuksen.

Tarkistus 88
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kuka tahansa, joka on ostanut toisessa 
jäsenvaltiossa ajoneuvon, jolla ei ole 
rekisteröintitodistusta, voi pyytää 
ajoneuvorekisteriviranomaista antamaan 
väliaikaisen rekisteröintitodistuksen 
ajoneuvon siirtämiseksi johonkin muuhun 
jäsenvaltioon. Väliaikainen 
rekisteröintitodistus on voimassa 
30 päivää.

1. Kuka tahansa, joka on ostanut toisessa 
jäsenvaltiossa ajoneuvon, jolla ei ole 
rekisteröintitodistusta, voi pyytää 
ajoneuvorekisteriviranomaista antamaan 
väliaikaisen rekisteröintitodistuksen 
ajoneuvon siirtämiseksi johonkin muuhun 
jäsenvaltioon. Väliaikainen 
rekisteröintitodistus on voimassa 
30 päivää, ja kaikkien jäsenvaltioiden on 
tunnustettava se.

Or. en
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Tarkistus 89
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kuka tahansa, joka on ostanut toisessa 
jäsenvaltiossa ajoneuvon, jolla ei ole 
rekisteröintitodistusta, voi pyytää 
ajoneuvorekisteriviranomaista antamaan 
väliaikaisen rekisteröintitodistuksen 
ajoneuvon siirtämiseksi johonkin muuhun
jäsenvaltioon. Väliaikainen 
rekisteröintitodistus on voimassa 
30 päivää.

1. Kuka tahansa, joka on ostanut toisessa 
jäsenvaltiossa ajoneuvon, jolla ei ole 
rekisteröintitodistusta, voi pyytää kyseisen 
jäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomaista 
antamaan väliaikaisen 
rekisteröintitodistuksen ajoneuvon 
jäsenvaltioon, jossa henkilön pysyvä 
asuinpaikka sijaitsee, ajoneuvon 
rekisteröimiseksi. Väliaikainen 
rekisteröintitodistus on voimassa 
30 päivää.

Or. it

Perustelu

Kenellä tahansa on oltava mahdollisuus tehdä tilapäinen rekisteröinti, mutta perustellusti ja 
niin, ettei tapahdu väärinkäyttöä tai keinottelua.

Tarkistus 90
Othmar Karas, Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ostettujen ajoneuvojen lisäksi 
ensimmäinen alakohta koskee myös 
perittyjä sekä palkinnoksi tai lahjaksi 
saatuja ajoneuvoja edellyttäen, että haltija 
voi todistaa olevansa ajoneuvon laillinen 
käyttäjä tai omistaja.

Or. en

Tarkistus 91
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Väliaikaisen rekisteröintitodistuksen 
voimassaolon päätyttyä ajoneuvon 
haltijan on rekisteröitävä ajoneuvonsa 
määränpääjäsenvaltiossa.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että väliaikaisen rekisteröintitodistuksen voimassaolon päätyttyä 
ajoneuvo on yhä rekisteröitävä asianmukaisesti määränpääjäsenvaltiossa.

Tarkistus 92
Othmar Karas, Andreas Schwab, Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) jos ajoneuvon liikennevakuutus 
puuttuu tapauksissa, joissa 
liikennevakuutus on ajoneuvon 
rekisteröinnin ennakkoehto.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 5 artiklassa esitettyjen kieltäytymissyiden olisi koskettava myös väliaikaisen 
rekisteröintitodistuksen antamista, koska moottoriajoneuvojen liikennevakuutus parantaa 
liikenneonnettomuuksien uhrien suojaa.

Tarkistus 93
Catherine Stihler

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) jos ajoneuvolla ei ole 
liikennevakuutusta.

Or. en

Tarkistus 94
Daniël van der Stoep

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) jos kieltäytyminen sallitaan 
kansallisen lainsäädännön perusteella, 
siihen vaikuttaneista syistä riippumatta.

Or. nl

Tarkistus 95
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jotta ajoneuvo voidaan rekisteröidä 
toisessa jäsenvaltiossa, 
ajoneuvorekisteriviranomaisten on 
annettava muiden jäsenvaltioiden 
ajoneuvorekisteriviranomaisille pääsy 
ajoneuvorekistereihin tallennettuihin, 
liitteessä I esitettyjä seikkoja koskeviin 
tietoihin.

1. Jotta ajoneuvo voidaan rekisteröidä 
toisessa jäsenvaltiossa, 
ajoneuvorekisteriviranomaisten on 
annettava muiden jäsenvaltioiden 
ajoneuvorekisteriviranomaisille pääsy 
ajoneuvorekistereihin tallennettuihin, 
liitteessä I olevissa 1–34, 44 ja 48–
60 kohdassa esitettyjä seikkoja koskeviin 
tietoihin. Ne voivat antaa muiden 
jäsenvaltioiden 
ajoneuvorekisteriviranomaisille pääsyn 
ajoneuvorekistereihin tallennettuihin, 
liitteessä I olevissa 35–43, 45 ja 47–
61 kohdassa esitettyjä seikkoja koskeviin 
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tietoihin. 
Edellä ensimmäisen alakohdan 
soveltamiseksi 
ajoneuvorekisteriviranomaisten on 
kerättävä liitteessä I olevissa 1–34, 44 ja 
48–60 kohdassa esitettyjä seikkoja 
koskevia tietoja. Ne voivat kerätä 
liitteessä I olevissa 35–43, 45–47 ja 
61 kohdassa esitettyjä seikkoja koskevia 
tietoja.

Or. en

Tarkistus 96
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 1 kohdassa esitettyä 
tarkoitusta varten 
ajoneuvorekisteriviranomaisten on 
käytettävä liitteessä II tarkoitettua 
ohjelmistosovellusta.

Edellä olevassa 1 kohdassa esitettyä 
tarkoitusta varten 
ajoneuvorekisteriviranomaisten on 
käytettävä liitteessä II tarkoitettua 
eurooppalaista ajoneuvo- ja 
ajokorttitietojärjestelmää (Eucaris).

Or. en

Tarkistus 97
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komission ja jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kaikki jäsenvaltiot 
panevat eurooppalainen ajoneuvo- ja 
ajokorttitietojärjestelmän täytäntöön ja 
että se on täysin toimintakuntoinen.
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Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä eräät jäsenvaltiot vaihtavat ajoneuvo- ja ajokorttitietoja Eucaris-järjstelmän 
avulla, mutta sitä ei ole pantu täytäntöön ja saatettu toimintakuntoiseksi kaikissa 
jäsenvaltioissa. Tästä syystä Euroopan komission on varmistettava, että Eucaris-järjestelmä 
toimii koko Euroopan unionissa, jotta nykyisestä asetuksesta saadaan tehokas.

Tarkistus 98
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tietojen luvaton kysely tai siirtäminen; (c) tietojen luvaton kysely, siirtäminen tai 
julkaiseminen;

Or. de

Tarkistus 99
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Ajoneuvorekisteriviranomainen voi 
antaa yhden tai useampia 
elinkeinonharjoittajan ajoneuvon 
rekisteröintitodistuksia yritykselle, joka 
täyttää seuraavat kriteerit:

1. Ajoneuvorekisteriviranomainen voi 
antaa yhden tai useampia 
elinkeinonharjoittajan ajoneuvon 
rekisteröintitodistuksia ajoneuvojen 
valmistajille, ajoneuvojen osien 
valmistajille, autokorjaamoille, myyjille, 
teknisille palveluille ja 
tarkastusviranomaisille.

(a) se on sijoittautunut jäsenvaltion 
alueelle;
(b) se välittää ajoneuvoja tai tarjoaa 
korjaus-, huolto- tai testauspalveluja 
ajoneuvoille;
(c) sillä on hyvä maine ja vaadittu 
ammatillinen pätevyys.
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Or. en

Tarkistus 100
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) se välittää ajoneuvoja tai tarjoaa 
korjaus-, huolto- tai testauspalveluja 
ajoneuvoille;

(b) se välittää ajoneuvoja, siirtää niitä 
valtioiden rajojen yli tai tarjoaa korjaus-, 
huolto- tai testauspalveluja ajoneuvoille;

Or. en

Perustelu

Ajoneuvoja välittäjiä varten rajojen yli siirtävät yritykset olisi myös sisällytettävä 
elinkeinonharjoittajien ajoneuvojen rekisteröintijärjestelmän.

Tarkistus 101
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ajoneuvorekisteriviranomaisten on 
varmistettava, että liitteessä I tarkoitetut 
ajoneuvoa koskevat tiedot kirjataan 
rekisteriin jokaisen elinkeinonharjoittajan 
ajoneuvon rekisteröinnin yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 102
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Ajoneuvoja, joille on annettu 
elinkeinonharjoittajan ajoneuvon 
rekisteröintitodistus, voidaan käyttää vain, 
jos ajoneuvo ei aiheuta suoraa ja välitöntä 
vaaraa liikenneturvallisuudelle. Ajoneuvoja 
ei saa käyttää henkilöiden tai tavaroiden 
kaupalliseen kuljetukseen.

3. Ajoneuvoja, joille on annettu 
elinkeinonharjoittajan ajoneuvon 
rekisteröintitodistus, voidaan käyttää vain, 
jos ajoneuvo ei aiheuta suoraa ja välitöntä 
vaaraa liikenneturvallisuudelle ja todistus 
pakollisesta katsastuksesta on voimassa. 
Ajoneuvoja ei saa käyttää henkilöiden tai 
tavaroiden kaupalliseen kuljetukseen.

Or. pl

Tarkistus 103
Daniël van der Stoep

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten 
ajoneuvojen vapaata liikkuvuutta, joilla on 
elinkeinonharjoittajan ajoneuvon 
rekisteröintitodistus, ajoneuvon 
rekisteröintiin liittyvistä syistä.

4. Jäsenvaltiot voivat estää sellaisten 
ajoneuvojen vapaan liikkuvuuden, joilla 
on elinkeinonharjoittajan ajoneuvon 
rekisteröintitodistus, ajoneuvon 
rekisteröintiin liittyvistä syistä.

Or. nl

Tarkistus 104
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Elinkeinonharjoittajan ajoneuvon 
rekisteröintitodistukset on tunnustettava 
vastavuoroisesti kaikissa jäsenvaltioissa 
siirtoa, tarkastuksia ja testausta varten 
tehtävien matkojen osalta.

Or. en
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Tarkistus 105
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jossakin jäsenvaltiossa annettu 
elinkeinonharjoittajan ajoneuvon 
rekisteröintitodistus on tunnustettava 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. en

Tarkistus 106
Othmar Karas

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Elinkeinonharjoittajan ajoneuvon 
rekisteröintitodistuksen voimassaoloaika 
on enintään kolme kuukautta. 
Voimassaolo päättyy heti, kun jokin edellä 
1 kohdassa asetetuista perusteista ei enää 
täyty.

Or. en

Perustelu

Elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistuksen voimassaoloaika olisi määriteltävä 
selvästi.

Tarkistus 107
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Rekisterikilven valinta

1. Jäsenvaltiot tarjoavat ajoneuvon 
uudelleen rekisteröinnin, siirtoa varten 
tehtävän väliaikaisen rekisteröinnin tai 
elinkeinonharjoittajan ajoneuvon 
rekisteröinnin yhteydessä vaihtoehdoiksi 
joko kansallisilla tai unionin väreillä 
varustetun rekisterikilven.
2. Jos rekisterikilpi on saatavissa unionin 
väreissä, siinä on keltaisia merkkejä 
sinisellä pohjalla neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2411/98 mukaisesti.
3. Jos väliaikainen siirtokilpi on 
saatavissa unionin väreissä, siinä on 
sinisiä merkkejä keltaisella pohjalla 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2411/98 
mukaisesti.
4. Edellä 1 kohdassa mainitut vaihtoehdot 
eivät vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen 
määrätä omasta koodijärjestelmästään.

Or. en

Perustelu

Autovuokraamojen ja leasing-yritysten kaltaisille yrityksille olisi hyötyä siitä, että ne voisivat 
käyttää yhteistä väriä ajoneuvojensa rekisterikilvissä tai väliaikaisissa rekisterikilvissä. Se 
antaisi yrityksille mahdollisuuden valita yhtenäiset rekisterikilvet ajoneuvokannalleen. 
Ajoneuvojen rekisteröinti kuuluu edelleen sen jäsenvaltion toimivaltaan, jossa ajoneuvo 
rekisteröidään.

Tarkistus 108
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tiedot ajoneuvojen rekisteröinnistä (a) tiedot ajoneuvojen rekisteröintiin 
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kyseisessä jäsenvaltiossa; liittyvistä menettelyistä sekä kyseisessä 
jäsenvaltiossa toimitettavista asiakirjoista;

Or. en

Tarkistus 109
Adam Bielan

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tiedot ajoneuvojen rekisteröinnistä 
kyseisessä jäsenvaltiossa;

(a) tiedot ajoneuvojen rekisteröinnistä 
kyseisessä jäsenvaltiossa, erityisesti 
vaaditut asiakirjat, maksut, päätöksen ja 
menettelyjen oletettu odotusaika;

Or. pl

Tarkistus 110
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan [...] päivästä […]kuuta 
[…] [vuosi tämän asetuksen 
voimaantulosta].

Sitä sovelletaan [...] päivästä […]kuuta 
[…] [kolme vuotta tämän asetuksen 
voimaantulosta].

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen täytäntöönpano edellyttää enemmän aikaa kuin yhden vuoden, sillä 
varsinkin kansallisten rekisteröintiviranomaisten on otettava käyttöön useampia tietokenttiä 
kerätäkseen kaikki asetusluonnoksessa määritetyt tiedot ajoneuvoista, jotka rekisteröidään 
ensi kertaa EU:n jäsenvaltiossa. Valmistajilta on kerättävä vähintään 10 uutta tietokenttää 
muiden tietojen lisäksi, ja tämä edellyttää uusien järjestelmien kehittämistä, mikä saattaa 
edellyttää myös vakuutusalan osallistumista.
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Tarkistus 111
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Liite I

Komission teksti

Nimike Yhdenmukaistetut koodit, direktiivi 
1999/37/EY

1. Rekisteröintimaa --

2. Rekisterinumero (A)

3. Ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin 
päivämäärä

(B)

4. Rekisteröintitodistuksen tunnistenumero --

5. Rekisteröintitodistuksen myöntävän 
viranomaisen nimi

--

6. Ajoneuvo: merkki (D.1)

7. Ajoneuvo: tyyppi (D.2)

– variantti (jos saatavilla)

– muunnos (jos saatavilla)

8. Ajoneuvo: kauppanimet (D.3)

9. Ajoneuvon valmistenumero (E)

10. Massa: suurin teknisesti sallittu massa 
kuormitettuna, lukuun ottamatta 
moottoripyöriä

(F.1)

11. Massa: rekisteröintijäsenvaltiossa 
käytössä olevan ajoneuvon suurin sallittu 
massa kuormitettuna

(F.2)

12. Ajoneuvon massa ajokunnossa 
koreineen ja, jos kyseessä on muun kuin 
M1-luokan vetoajoneuvo,
kytkentälaitteineen

(G)

13. Rekisteröinnin voimassaolo, jos se on 
rajoitettu

(H)

14. Kyseisessä todistuksessa tarkoitetun 
rekisteröinnin päivämäärä

(I)

15. Tyyppihyväksyntänumero (jos 
saatavilla)

(K)
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16. Akseleiden lukumäärä (L)

17. Akseliväli (mm) (M)

18. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 
3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman 
teknisesti sallitun kuormitetun massan 
jakautuminen akseleille: akseli 1 (kg)

(N.1)

19. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 
3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman 
teknisesti sallitun kuormitetun massan 
jakautuminen akseleille: akseli 2 (kg), 
tarvittaessa

(N.2)

20. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 
3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman 
teknisesti sallitun kuormitetun massan 
jakautuminen akseleille: akseli 3 (kg),
tarvittaessa

(N.3)

21. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 
3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman 
teknisesti sallitun kuormitetun massan 
jakautuminen akseleille: akseli 4 (kg), 
tarvittaessa

(N.4)

22. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 
3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman 
teknisesti sallitun kuormitetun massan 
jakautuminen akseleille: akseli 5 (kg), 
tarvittaessa

(N.5)

23. Suurin teknisesti sallittu vedettävä 
massa: jarruilla varustettu perävaunu (kg)

(O.1)

24. Suurin teknisesti sallittu vedettävä 
massa: jarruton perävaunu (kg)

(O.2)

25. Moottori: kuutiotilavuus (cm3) (P.1)

26. Moottori: suurin nettoteho (kW) (jos 
saatavilla)

(P.2)

27. Moottori: polttoaineen tyyppi tai 
energianlähde

(P.3)

28. Moottori: nimellisnopeus (rpm) (P.4)

29. Moottorin sarjanumero (P.5)

30. Teho-painosuhde (kW/kg) (ainoastaan 
moottoripyörien osalta)

(Q)

31. Ajoneuvon väri (R) 
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32. Paikkojen lukumäärä: istuinpaikat, 
mukaan lukien kuljettajan istuin

(S.1)

33. Paikkojen lukumäärä: seisomapaikat 
(tarvittaessa)

(S.2)

34. Suurin nopeus (km/h) (T)

35. Melutaso: paikallaan ollen [dB(A)] (U.1)

36. Melutaso: kierrosluku (rpm) (U.2)

37. Melutaso: ohiajomelu [dB(A)] (U.3)

38. Pakokaasupäästöt: CO (g/km tai 
g/kWh)

(V.1)

39. Pakokaasupäästöt: HC (g/km tai 
g/kWh)

(V.2)

40. Pakokaasupäästöt: NOx (g/km tai 
g/kWh)

(V.3)

41. Pakokaasupäästöt: HC + NOx (in 
g/km)

(V.4)

42. Pakokaasupäästöt: dieselpäästöjen 
hiukkaset (g/km tai g/kWh)

(V.5)

43. Pakokaasupäästöt: dieselpäästöjen 
korjattu absorptiokerroin (rpm)

(V.6)

44. Pakokaasupäästöt: CO2 (in g/km) (V.7)

45. Pakokaasupäästöt: yhdistetty 
polttoaineenkulutus (l/100 km)

(V.8)

46. Pakokaasupäästöt: merkintä EY-
tyyppihyväksynnän ympäristöluokasta; 
maininta direktiivin 70/220/ETY tai 
direktiivin 88/77/ETY nojalla 
sovellettavasta muunnoksesta

(V.9)

47. Polttoainesäiliöiden tilavuus (litraa) (W)

48. Viimeisimmän katsastuksen 
päivämäärä

--

49. Seuraavan katsastuksen päivämäärä --

50. Ajokilometrien määrä (jos tiedossa) --

51. Romuajoneuvo (kyllä/ei) --

52. Romutustodistuksen myöntämispäivä --

53. Romutustodistuksen myöntänyt laitos 
tai yritys 

--
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54. Romuttamisen syy --

55. Varastettu ajoneuvo (kyllä/ei) --

56. Varastettu rekisteröintitodistus ja/tai 
rekisterikilpi (kyllä/ei)

--

57. Rekisteröinnin keskeyttäminen --

58. Rekisteröinnin peruuttaminen --

59. Rekisterinumeron muutos --

60. Pakollinen katsastus vakaviin 
vaurioihin johtaneen onnettomuuden 
jälkeen

--

61. Pakolliset lisätestit kohtiin 9–47 
tehtyjen muutosten jälkeen 

Tarkistus

Nimike Yhdenmukaistetut koodit, direktiivi 
1999/37/EY

1. Rekisteröintimaa --

2. Rekisterinumero (A)

3. Ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin 
päivämäärä1

(B)

4. Rekisteröintitodistuksen tunnistenumero --

5. Rekisteröintitodistuksen myöntävän 
viranomaisen nimi

--

6. Ajoneuvo: merkki (D.1)

7. Ajoneuvo: tyyppi (D.2)

– variantti (jos saatavilla)

– muunnos (jos saatavilla)

8. Ajoneuvo: kauppanimet (D.3)

9. Ajoneuvon valmistenumero (E)

10. Massa: suurin teknisesti sallittu massa 
kuormitettuna, lukuun ottamatta 
moottoripyöriä

(F.1)

11. Massa: rekisteröintijäsenvaltiossa 
käytössä olevan ajoneuvon suurin sallittu 
massa kuormitettuna

(F.2)

12. Ajoneuvon massa ajokunnossa (G)
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koreineen ja, jos kyseessä on muun kuin 
M1-luokan vetoajoneuvo, 
kytkentälaitteineen

13. Rekisteröinnin voimassaolo, jos se on 
rajoitettu

(H)

14. Kyseisessä todistuksessa tarkoitetun 
rekisteröinnin päivämäärä

(I)

15. Tyyppihyväksyntänumero (jos 
saatavilla)

(K)

16. Akseleiden lukumäärä (L)

17. Akseliväli (mm) (M)

18. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 
3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman 
teknisesti sallitun kuormitetun massan 
jakautuminen akseleille: akseli 1 (kg)

(N.1)

19. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 
3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman 
teknisesti sallitun kuormitetun massan 
jakautuminen akseleille: akseli 2 (kg), 
tarvittaessa

(N.2)

20. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 
3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman 
teknisesti sallitun kuormitetun massan 
jakautuminen akseleille: akseli 3 (kg), 
tarvittaessa

(N.3)

21. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 
3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman 
teknisesti sallitun kuormitetun massan 
jakautuminen akseleille: akseli 4 (kg), 
tarvittaessa

(N.4)

22. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 
3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman 
teknisesti sallitun kuormitetun massan 
jakautuminen akseleille: akseli 5 (kg), 
tarvittaessa

(N.5)

23. Suurin teknisesti sallittu vedettävä 
massa: jarruilla varustettu perävaunu (kg)

(O.1)

24. Suurin teknisesti sallittu vedettävä 
massa: jarruton perävaunu (kg)

(O.2)

25. Moottori: kuutiotilavuus (cm3) (P.1)

26. Moottori: suurin nettoteho (kW) (jos (P.2)
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saatavilla)

27. Moottori: polttoaineen tyyppi tai 
energianlähde

(P.3)

28. Moottori: nimellisnopeus (rpm) (P.4)

29. Moottorin sarjanumero (P.5)

30. Teho-painosuhde (kW/kg) (ainoastaan 
moottoripyörien osalta)

(Q)

31. Ajoneuvon väri (R) 

32. Paikkojen lukumäärä: istuinpaikat, 
mukaan lukien kuljettajan istuin

(S.1)

33. Paikkojen lukumäärä: seisomapaikat 
(tarvittaessa)

(S.2)

34. Suurin nopeus (km/h) (T)

35. Melutaso: paikallaan ollen [dB(A)] (U.1)

36. Melutaso: kierrosluku (rpm) (U.2)

37. Melutaso: ohiajomelu [dB(A)] (U.3)

38. Pakokaasupäästöt: CO (g/km tai 
g/kWh)

(V.1)

39. Pakokaasupäästöt: HC (g/km tai 
g/kWh)

(V.2)

40. Pakokaasupäästöt: NOx (g/km tai 
g/kWh)

(V.3)

41. Pakokaasupäästöt: HC + NOx (in 
g/km)

(V.4)

42. Pakokaasupäästöt: dieselpäästöjen 
hiukkaset (g/km tai g/kWh)

(V.5)

43. Pakokaasupäästöt: dieselpäästöjen 
korjattu absorptiokerroin (rpm)

(V.6)

44. Pakokaasupäästöt: CO2 (in g/km) (V.7)

45. Pakokaasupäästöt: yhdistetty 
polttoaineenkulutus (l/100 km)

(V.8)

46. Pakokaasupäästöt: merkintä EY-
tyyppihyväksynnän ympäristöluokasta; 
maininta direktiivin 70/220/ETY tai 
direktiivin 88/77/ETY nojalla 
sovellettavasta muunnoksesta

(V.9)

47. Polttoainesäiliöiden tilavuus (litraa) (W)
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48. Viimeisimmän katsastuksen 
päivämäärä

--

49. Seuraavan katsastuksen päivämäärä --

50.Ajokilometrien määrä --

51. Romuajoneuvo (kyllä/ei) --

52. Romutustodistuksen myöntämispäivä --

53. Romutustodistuksen myöntänyt laitos 
tai yritys 

--

54. Romuttamisen syy --

55. Varastettu ajoneuvo (kyllä/ei) --

56. Varastettu rekisteröintitodistus ja/tai 
rekisterikilpi (kyllä/ei)

--

57. Rekisteröinnin keskeyttäminen --

58. Rekisteröinnin peruuttaminen --

59. Rekisterinumeron muutos --

60. Pakollinen katsastus vakaviin 
vaurioihin johtaneen onnettomuuden 
jälkeen

--

61. Pakolliset lisätestit kohtiin 9–47 
tehtyjen muutosten jälkeen 

_____________
1 Museoajoneuvojen osalta, sellaisina 
kuin ne on määritelty asetuksessa 
2013/xx/EU (Ehdotus Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen määräaikaisista 
katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY 
kumoamisesta (2012/0184(COD)), 
toimivaltainen viranomainen voi 
rekisteröintiasiakirjan puuttuessa viitata 
käytettävissä olevaan 
valmistusajankohtaa tai ensimmäistä 
rekisteröintiä koskevaan asiakirjoilla 
osoitettuun näyttöön.

Or. en

Perustelu

Säännöksellä mahdollistetaan museoajoneuvojen uudelleenrekisteröinti.
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Tarkistus 112
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tietojenvaihto suoritetaan 
yhteentoimivin sähköisin keinoin 
vaihtamatta tietoja muista tietokannoista. 
Lisäksi tietojenvaihto toteutetaan 
kustannustehokkaasti ja turvallisesti siten, 
että taataan toimitettujen tietojen 
turvallisuus ja suojelu, käyttäen 
mahdollisimman pitkälle jo olemassa 
olevia ohjelmistosovelluksia.

1. Tietojenvaihto suoritetaan 
yhteentoimivin sähköisin keinoin 
vaihtamatta tietoja muista tietokannoista. 
Lisäksi tietojenvaihto toteutetaan 
kustannustehokkaasti ja turvallisesti siten, 
että taataan toimitettujen tietojen 
turvallisuus ja suojelu, käyttäen 
mahdollisimman pitkälle jo olemassa 
olevia ohjelmistosovelluksia. Nykyisen 
asetuksen soveltamiseksi käytetään 
eurooppalaista ajoneuvo- ja 
ajokorttitietojärjestelmää (Eucaris).

Or. en

Tarkistus 113
Preslav Borissov

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kukin jäsenvaltio vastaa 1 kohdassa 
tarkoitetun ohjelmistosovelluksen 
hallinnoinnista, käytöstä ja ylläpidosta 
aiheutuvista kustannuksista.

3. Kukin jäsenvaltio vastaa 1 kohdassa 
tarkoitetun ohjelmistosovelluksen 
hallinnoinnista, käytöstä ja ylläpidosta 
aiheutuvista kustannuksista aiheuttamatta 
kansalaisille ja yrityksille taloudellista 
lisärasitusta.

Or. en


