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Tarkistus 10
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre Audy, Dominique 
Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Osasto

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen määräaikaisista 
katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY 
kumoamisesta

moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen määräaikaisista 
katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY 
kumoamisesta
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. fr

Perustelu

Säädös olisi annettava direktiivinä eikä asetuksena, kun otetaan huomioon 
toissijaisuusperiaate ja sovelletaan unionin aiempaa lainsäädäntöä moottoriajoneuvojen ja 
niiden perävaunujen katsastuksista. 

Tarkistus 11
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Unionissa on hyväksytty useita 
ajoneuvojen turvallisuutta koskevia 
teknisiä normeja ja vaatimuksia. On 
kuitenkin tarpeen varmistaa määräaikaisten 
katsastusten järjestelmällä, että 
markkinoille saatetut ajoneuvot täyttävät 
turvallisuusnormit koko käyttöikänsä ajan. 
Tätä järjestelmää olisi sovellettava 
ajoneuvoluokkiin, jotka määritellään 
kaksi- ja kolmipyöräisten 

(4) Unionissa on hyväksytty useita 
ajoneuvojen turvallisuutta koskevia 
teknisiä normeja ja vaatimuksia. On 
kuitenkin tarpeen varmistaa määräaikaisten 
katsastusten järjestelmällä, että 
markkinoille saatetut ajoneuvot täyttävät 
turvallisuusnormit koko käyttöikänsä ajan. 
Jäsenvaltiot voisivat antaa kansallisia 
määräyksiä niiden ajoneuvoluokkien 
katsastamisesta, jotka määritellään kaksi-
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moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY 
kumoamisesta 18 päivänä maaliskuuta 
2002 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2002/24/EY,
puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen 
ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin 
ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, 
osien ja erillisten teknisten yksiköiden 
hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2007/46/EY ja 
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 26 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2003/37/EY.

ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnästä 18 päivänä 
maaliskuuta 2002 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2002/24/EY. Tätä järjestelmää olisi 
sovellettava ajoneuvoluokkiin, jotka 
määritellään puitteiden luomisesta 
moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin 
tarkoitettujen järjestelmien, osien ja 
erillisten teknisten yksiköiden 
hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2007/46/EY ja 
maatalous- tai metsätraktoreiden, niiden 
perävaunujen ja vedettävien vaihdettavissa 
olevien koneiden ja näihin ajoneuvoihin 
tarkoitettujen järjestelmien, osien ja 
erillisten teknisten yksiköiden 
tyyppihyväksynnästä 26 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2003/37/EY.

Or. fr

Tarkistus 12
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tässä asetuksessa säädetään 
ajoneuvojen ympäristötehokkuuden 
tarkastamisesta asiasta annetun unionin 
lainsäädännön mukaisesti, erityisesti 
melun ja saastepäästöjen osalta.

Or. en
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Tarkistus 13
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Jim Higgins, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Luotettavat tutkimustulokset 
osoittavat, että tekniset puutteet ovat 
syynä tai osasyynä kahdeksaan 
prosenttiin onnettomuuksista, joissa on 
osallisena moottoripyörä. 
Moottoripyöräilijät ovat riskialtein 
tienkäyttäjäryhmä, jonka keskuudessa 
kuolintapausten määrä on kasvussa. 
Mopoilijoiden osuus kuolintapausten 
määrässä on yliedustettu, sillä maanteillä 
kuoli yli 1 400 mopoilijaa vuonna 2008. 
Tämän vuoksi katsastettavien ajoneuvojen 
joukkoon olisi lisättävä myös riskialtein 
tienkäyttäjäryhmä, eli moottorikäyttöiset 
kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Päätös katsausten soveltamisalan laajentamisesta moottorikäyttöisiin kaksi- ja 
kolmipyöräisiin ajoneuvoihin olisi jätettävä toissijaisuus- ja oikeasuhteisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioille.

Tarkistus 14
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Luotettavat tutkimustulokset 
osoittavat, että tekniset puutteet ovat syynä 
tai osasyynä kahdeksaan prosenttiin 
onnettomuuksista, joissa on osallisena 
moottoripyörä. Moottoripyöräilijät ovat 

(7) Tutkittaessa onnettomuuksia, joihin 
tekniset puutteet ovat syynä tai osasyynä ja
joissa on osallisena moottoripyörä, on tultu 
melko erilaisiin tuloksiin.
Moottoripyöräilijöiden katsotaan yleisesti 



PE507.985v01-00 6/37 AM\930989FI.doc

FI

riskialtein tienkäyttäjäryhmä, jonka 
keskuudessa kuolintapausten määrä on 
kasvussa. Mopoilijoiden osuus 
kuolintapausten määrässä on yliedustettu, 
sillä maanteillä kuoli yli 1 400 mopoilijaa 
vuonna 2008. Tämän vuoksi 
katsastettavien ajoneuvojen joukkoon olisi
lisättävä myös riskialtein 
tienkäyttäjäryhmä, eli moottorikäyttöiset 
kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot.

huoltavan ajoneuvonsa asianmukaisesti, 
ja vain harvoissa onnettomuuksissa 
osasyynä on ajoneuvon tekninen kunto.
Mopoilijoiden osuus kuolintapausten 
määrässä on yliedustettu, sillä maanteillä 
kuoli yli 1 400 mopoilijaa vuonna 2008.

Or. fr

Tarkistus 15
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Luotettavat tutkimustulokset osoittavat, 
että tekniset puutteet ovat syynä tai 
osasyynä kahdeksaan prosenttiin 
onnettomuuksista, joissa on osallisena 
moottoripyörä. Moottoripyöräilijät ovat 
riskialtein tienkäyttäjäryhmä, jonka 
keskuudessa kuolintapausten määrä on 
kasvussa. Mopoilijoiden osuus 
kuolintapausten määrässä on yliedustettu, 
sillä maanteillä kuoli yli 1 400 mopoilijaa 
vuonna 2008. Tämän vuoksi 
katsastettavien ajoneuvojen joukkoon olisi 
lisättävä myös riskialtein 
tienkäyttäjäryhmä, eli moottorikäyttöiset 
kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot.

(7) Luotettavat tutkimustulokset osoittavat, 
että tekniset puutteet ovat syynä tai 
osasyynä kahdeksaan prosenttiin 
onnettomuuksista, joissa on osallisena 
moottoripyörä. Moottoripyöräilijät ovat 
riskialtein tienkäyttäjäryhmä, jonka 
keskuudessa kuolintapausten määrä on 
kasvussa. Tämän vuoksi katsastettavien 
ajoneuvojen joukkoon olisi lisättävä myös 
riskialtein tienkäyttäjäryhmä, eli 
moottorikäyttöiset kaksi- ja kolmipyöräiset 
ajoneuvot. Vaikka mopojen osuus 
kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien 
määrässä on yliedustettu, niitä ei pitäisi 
sisällyttää katsastettavien ajoneuvojen 
joukkoon, koska näin laaja 
määräaikainen katsastaminen olisi 
epäkäytännöllistä ja vastoin 
oikeasuhteisuuden periaatetta.

Or. en
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Perustelu

Mopojen sisällyttäminen katsastettavien ajoneuvojen joukkoon olisi epäkäytännöllistä. 
Esimerkiksi maaseudulla mopoilijan olisi ajettava ensin pitkiä matkoja pääteillä päästäkseen 
sinne, missä määräaikainen katsastus tehdään. Tämä merkitsisi tarpeetonta vaaraa muille 
tielläliikkujille.

Tarkistus 16
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Koska museoajoneuvojen tarkoituksena 
on säilyttää niiden valmistusajankohdan 
perinteet eikä niitä juurikaan käytetä 
yleisillä teillä, jäsenvaltioiden olisi itse 
päätettävä, tehdäänkö määräaikaiset 
katsastukset myös tällaisille ajoneuvoille. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava itse päättää 
myös muiden erikoisajoneuvotyyppien 
katsastuksista.

(9) Museoajoneuvojen tarkoituksena on 
säilyttää niiden valmistusajankohdan 
perinteet. Ne ovat kulttuuriesineitä ja niitä 
käytetään jokapäiväisessä liikenteessä 
vain satunnaisesti. Siksi jäsenvaltioiden 
olisi voitava itse päättää, tehdäänkö 
määräaikaiset katsastukset myös tällaisille 
ajoneuvoille. Tämä oikeus ei saa 
kuitenkaan johtaa tiukempiin normeihin 
kuin mitä ajoneuvolle oli alun perin 
asetettu. Jäsenvaltioiden olisi voitava itse 
päättää myös muiden 
erikoisajoneuvotyyppien katsastuksista.

Or. de

Perustelu

Museoajoneuvot ovat kulttuuriesineitä ja niitä käytetään jokapäiväisessä liikenteessä vain 
satunnaisesti. Tästä syystä niihin on sovellettava toisenlaisia sääntöjä.

Tarkistus 17
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Katsastus on täysivaltaista toimintaa, (10) Katsastus on täysivaltaista toimintaa, 
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minkä vuoksi se olisi jätettävä 
jäsenvaltioiden tai niiden valvomien 
elinten tehtäväksi. Jäsenvaltioiden olisi 
jatkossakin oltava vastuussa katsastusten 
tekemisestä kaikissa tapauksissa, vaikka 
kansallinen järjestelmä mahdollistaisikin 
luvan myöntämisen esimerkiksi 
ajoneuvokorjaamojen kaltaisille yksityisille 
tahoille.

minkä vuoksi se olisi jätettävä 
jäsenvaltioiden tai niiden valvomien 
elinten tehtäväksi. Jäsenvaltioiden olisi 
jatkossakin oltava vastuussa katsastusten 
järjestämisestä kaikissa tapauksissa, 
vaikka kansallinen järjestelmä 
mahdollistaisikin luvan myöntämisen 
esimerkiksi ajoneuvokorjaamojen 
kaltaisille yksityisille tahoille.

Or. fr

Tarkistus 18
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Katsastusten tiheyttä olisi 
mukautettava ajoneuvotyypin ja 
ajoneuvojen matkamittarin lukeman
perusteella. Ajoneuvoissa on 
todennäköisemmin teknisiä puutteita, kun 
ne ovat saavuttaneet tietyn iän ja, 
erityisesti jos ajoneuvoa on käytetty 
intensiivisesti, matkamittari on 
saavuttanut tietyn lukeman. Sen vuoksi on 
aiheellista lisätä katsastusten tiheyttä 
vanhemmille ajoneuvoille ja sellaisille 
ajoneuvoille, joiden matkamittarin 
lukema on korkea.

(17) Katsastusten tiheyttä olisi 
mukautettava ajoneuvotyypin perusteella. 
Ajoneuvoissa on todennäköisemmin 
teknisiä puutteita, kun ne ovat saavuttaneet 
tietyn iän. Sen vuoksi on aiheellista 
katsastaa vanhemmat ajoneuvot 
säännöllisin välein.

Or. de

Tarkistus 19
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(22) Kunkin katsastuksen jälkeen olisi 
annettava katsastustodistus, jossa on muun 
muassa ajoneuvon tunnistetiedot ja tietoja 
katsastustuloksista. Katsastusten 
asianmukaisen seurannan varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi kerättävä nämä tiedot 
ja syötettävä ne tietokantaan.

(22) Kunkin katsastuksen jälkeen olisi 
annettava katsastustodistus, jossa on muun 
muassa ajoneuvon tunnistetiedot ja tietoja 
katsastustuloksista. Katsastusten 
asianmukaisen seurannan varmistamiseksi 
jäsenvaltioiden olisi kerättävä nämä tiedot 
ja syötettävä ne tietokantaan. 
Katsastustodistus olisi mahdollisuuksien 
mukaan asetettava intressitahojen 
saataville myös sähköisessä muodossa, ja 
tällöin olisi huolehdittava henkilötietojen 
suojasta.

Or. en

Tarkistus 20
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Matkamittareihin liittyvien petosten 
uskotaan koskevan 5–12:ta prosenttia 
käytettyinä myydyistä autoista, mikä 
aiheuttaa vuosittain useiden miljardien 
eurojen kustannukset yhteiskunnalle ja 
johtaa siihen, että ajoneuvojen 
liikennekelpoisuus arvioidaan 
virheellisesti. Jos matkamittarin lukema 
kirjattaisiin katsastustodistukseen ja jos 
edellisen katsastuksen todistus olisi pakko 
esittää, olisi helpompi havaita 
matkamittarin vilpillinen käsittely tai sen 
tietojen omavaltainen muuttaminen ja estää 
matkamittareihin liittyvät petokset. 
Matkamittareihin liittyviä petoksia olisi 
myös pidettävä järjestelmällisemmin 
rikoksena, josta voidaan langettaa 
seuraamus.

(23) Matkamittareihin liittyvien petosten 
uskotaan koskevan 5–12:ta prosenttia 
käytettyinä myydyistä autoista, mikä 
aiheuttaa vuosittain useiden miljardien 
eurojen kustannukset yhteiskunnalle ja 
johtaa siihen, että ajoneuvojen 
liikennekelpoisuus arvioidaan 
virheellisesti. Jos matkamittarin lukema 
kirjattaisiin ja kirjattu tieto asetettaisiin 
unionin intressitahojen saataville, olisi 
helpompi havaita matkamittarin vilpillinen 
käsittely tai sen tietojen omavaltainen 
muuttaminen ja estää matkamittareihin 
liittyvät petokset. Jäsenvaltioiden olisi 
tietojenvaihdon yhteydessä asetettava 
tarkastetut matkamittarien lukemat 
saataville sähköisessä muodossa, ja 
tällöin olisi huolehdittava henkilötietojen 
suojasta.
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Or. en

Tarkistus 21
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Matkamittareihin liittyvien petosten 
uskotaan koskevan 5–12:ta prosenttia 
käytettyinä myydyistä autoista, mikä 
aiheuttaa vuosittain useiden miljardien 
eurojen kustannukset yhteiskunnalle ja 
johtaa siihen, että ajoneuvojen 
liikennekelpoisuus arvioidaan 
virheellisesti. Jos matkamittarin lukema 
kirjattaisiin katsastustodistukseen ja jos 
edellisen katsastuksen todistus olisi pakko 
esittää, olisi helpompi havaita 
matkamittarin vilpillinen käsittely tai sen 
tietojen omavaltainen muuttaminen ja estää 
matkamittareihin liittyvät petokset. 
Matkamittareihin liittyviä petoksia olisi 
myös pidettävä järjestelmällisemmin 
rikoksena, josta voidaan langettaa 
seuraamus.

(23) Matkamittareihin liittyvien petosten 
uskotaan koskevan 5–12:ta prosenttia 
kotimaassa käytettyinä myydyistä autoista, 
ja rajat ylittävässä myynnissä tämä osuus 
on paljon suurempi, mikä aiheuttaa 
vuosittain useiden miljardien eurojen 
kustannukset yhteiskunnalle ja johtaa 
siihen, että ajoneuvojen liikennekelpoisuus 
arvioidaan virheellisesti. Jos matkamittarin 
lukema kirjattaisiin katsastustodistukseen 
ja jos edellisen katsastuksen todistus olisi 
pakko esittää, olisi helpompi havaita 
matkamittarin vilpillinen käsittely tai sen 
tietojen omavaltainen muuttaminen ja estää 
matkamittareihin liittyvät petokset.
Jäsenvaltiot voivat valvoa matkamittarien 
lukemien paikkansapitävyyttä ajoneuvon 
koko elinkaaren ajan käyttämällä 
keskitettyjä tietokantoja, joihin kirjataan 
kaikki yksittäisten toimijoiden (myyjät, 
korjaamot, katsastusasemat) rekisteröimät 
matkamittarien lukemat. Matkamittareihin 
liittyviä petoksia olisi myös pidettävä 
järjestelmällisemmin rikoksena, josta 
voidaan langettaa seuraamus.

Or. nl

Tarkistus 22
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(25) Katsastus on osa laajempaa 
sääntelyjärjestelmää, jolla hallinnoidaan 
ajoneuvoja koko niiden käyttöiän ajan 
hyväksynnästä, rekisteröinnistä ja 
tarkastuksista alkaen aina romuttamiseen 
asti. Jäsenvaltioiden ja valmistajien 
sähköisten ajoneuvotietokantojen 
kehittämisen ja yhteenliittämisen olisi 
periaatteessa parannettava koko ajoneuvon 
hallinnollisen ketjun tehokkuutta ja 
vähennettävä kustannuksia ja hallinnollista 
taakkaa. Sen vuoksi komission olisi tehtävä 
tutkimus tätä tarkoitusta varten 
perustettavan Euroopan ajoneuvotietojen 
sähköisen alustan toteutettavuudesta, 
kustannuksista ja hyödyistä.

(25) Katsastus on osa laajempaa 
sääntelyjärjestelmää, jolla hallinnoidaan 
ajoneuvoja koko niiden käyttöiän ajan 
hyväksynnästä, rekisteröinnistä ja 
tarkastuksista alkaen aina romuttamiseen 
asti. Jäsenvaltioiden ja valmistajien 
sähköisten ajoneuvotietokantojen 
kehittämisen ja yhteenliittämisen olisi 
periaatteessa parannettava koko ajoneuvon 
hallinnollisen ketjun tehokkuutta ja 
vähennettävä kustannuksia ja hallinnollista 
taakkaa. Sen vuoksi komission olisi tehtävä 
tutkimus Euroopan ajoneuvotietojen 
sähköisen alustan toteutettavuudesta, 
kustannuksista ja hyödyistä sekä nykyisten 
tietojenvaihtomekanismien toimintojen 
laajentamismahdollisuuksista, jotta 
tarkastetut matkamittarien lukemat 
olisivat yhteisesti käytettävissä alustalla ja 
jotta voidaan kartoittaa mahdollisuuksia 
entistä laajempaan tietojenvaihtoon 
tulevaisuudessa.

Or. en

Tarkistus 23
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tässä asetuksessa kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustettuja periaatteita, sellaisina kuin 
niihin viitataan Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 6 artiklassa.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 24
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan ajoneuvoihin, 
joiden rakenteellinen nopeus on yli 25 
km/h ja jotka kuuluvat seuraaviin 
direktiiveissä 2002/24/EY, 2007/46/EY ja 
2003/37/EY tarkoitettuihin luokkiin:

1. Tätä asetusta sovelletaan ajoneuvoihin, 
joiden rakenteellinen nopeus on yli 25 
km/h ja jotka kuuluvat seuraaviin 
direktiiveissä 2007/46/EY ja 2003/37/EY 
tarkoitettuihin luokkiin:

Or. fr

Tarkistus 25
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– perävaunut ja puoliperävaunut, joiden 
suurin sallittu massa on enintään 3 500 
kg – O1- ja O2-luokan ajoneuvo,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 26
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot –
L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-
luokan ajoneuvo,

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 27
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Jean-Pierre 
Audy, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios 
Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot –
L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-
luokan ajoneuvo,

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Päätös katsausten soveltamisalan laajentamisesta moottorikäyttöisiin kaksi- ja 
kolmipyöräisiin ajoneuvoihin olisi jätettävä toissijaisuus- ja oikeasuhteisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioille.

Tarkistus 28
Kent Johansson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot –
L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-
luokan ajoneuvo,

– kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot –
L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-luokan 
ajoneuvo,

Or. en

Perustelu

Mopojen sisällyttäminen katsastettavien ajoneuvojen joukkoon olisi epäkäytännöllistä. 
Esimerkiksi maaseudulla mopoilijan olisi ajettava ensin pitkiä matkoja pääteillä päästäkseen 
sinne, missä määräaikainen katsastus tehdään. Tämä merkitsisi tarpeetonta vaaraa muille 
tielläliikkujille. Siitä aiheutuisi myös tarpeetonta hallinnollista rasitusta.
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Tarkistus 29
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly, Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot –
L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja L7e-
luokan ajoneuvo,

Or. fr

Perustelu

Kaksipyöräisten ajoneuvojen katsastuksiin olisi edelleen sovellettava toissijaisuusperiaatetta, 
eli jäsenvaltioiden olisi voitava asettaa säädöksissään kansallisia vaatimuksia.

Tarkistus 30
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– museoajoneuvoihin, (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 31
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(5) ’kaksi- tai kolmipyöräisillä 
ajoneuvoilla’ kaikkia moottorikäyttöisiä 
kaksipyöräisiä ajoneuvoja, joissa voi olla 
sivuvaunu, sekä kolmi- ja nelipyöriä;

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 32
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(7) ’museoajoneuvolla’ kaikkia ajoneuvoja, 
jotka täyttävät kaikki seuraavat 
edellytykset:

(7) ’museoajoneuvolla’ kaikkia ajoneuvoja, 
jotka täyttävät seuraavan edellytyksen:

Or. en

Tarkistus 33
Daniël van der Stoep

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– ne on valmistettu vähintään 30 vuotta
sitten,

– ne on valmistettu vähintään 25 vuotta
sitten,

Or. nl

Tarkistus 34
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niitä huolletaan käyttämällä varaosia, 
jotka jäljittelevät ajoneuvon historiallisia 
komponentteja;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 35
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niitä huolletaan käyttämällä varaosia, 
jotka jäljittelevät ajoneuvon historiallisia 
komponentteja;

– niitä huolletaan tai entisöidään 
käyttämällä varaosia, jotka jäljittelevät 
ajoneuvon historiallisia komponentteja tai 
ovat peräisin kyseiseltä aikakaudelta;

Or. de

Perustelu

Museoajoneuvot ovat kulttuuriesineitä. Tästä syystä myös määritelmää koskevien vaatimusten 
on oltava selkeitä. Ainoastaan museoajoneuvot todistavat menneiden aikojen kehityksestä. 
Tässä asetuksessa annettava määritelmä merkitsee ensimmäistä unionin lainsäädännössä 
annettua museoajoneuvojen määritelmää. Määritelmän on oltava erityisen yksiselitteinen, 
koska sitä voidaan käyttää "sinikopiona" myöhemmässä lainsäädännössä.

Tarkistus 36
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niiden moottorin, jarrujen, ohjauksen 
tai jousituksen kaltaisten pääosien 
teknisiin ominaisuuksiin ei ole tehty 
mitään muutoksia, ja

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 37
Bernd Lange
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niiden moottorin, jarrujen, ohjauksen tai 
jousituksen kaltaisten pääosien teknisiin 
ominaisuuksiin ei ole tehty mitään 
muutoksia, ja

– niiden moottorin, jarrujen, ohjauksen, 
ajoneuvolajin tai jousituksen kaltaisten 
pääosien tekniset ominaisuudet ovat 
pysyneet muuttumattomina tai ovat 
peräisin kyseiseltä aikakaudelta, 

Or. de

Tarkistus 38
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niiden ulkonäköä ei ole muutettu; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 39
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niiden ulkonäköä ei ole muutettu; – niiden ulkomuotoa ei ole muutettu tai se 
on peräisin kyseiseltä aikakaudelta;

Or. de

Tarkistus 40
Bernd Lange
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kyseiseltä aikakaudelta peräisin oleviksi 
katsotaan:
muutokset, jotka ovat olleet oikeudellisesti 
ja teknisesti mahdollisia kymmenen 
vuoden kuluessa ajoneuvon 
valmistamisesta, 

Or. de

Tarkistus 41
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9) ’katsastuksella’ sen varmentamista, että 
ajoneuvon osat ja komponentit vastaavat 
sen turvallisuus- ja 
ympäristöominaisuuksia, jotka ovat 
voimassa hyväksynnän, ensimmäisen 
rekisteröinnin tai käyttöönoton aikana tai 
jälkiasennuksen aikana;

(9) ’katsastuksella’ sen varmentamista, että 
ajoneuvon turvallisuus- ja 
ympäristöominaisuudet ovat riittävän 
toiminnallisia, jotta ajoneuvoa voidaan 
käyttää yleisillä teillä;

Or. de

Perustelu

Määritelmän olisi nojauduttava selvemmin ajoneuvon turvallisuus- ja 
ympäristöominaisuuksien moitteettoman toiminnallisuuden tarkastamiseen. 

Tarkistus 42
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(9) ’katsastuksella’ sen varmentamista, että 
ajoneuvon osat ja komponentit vastaavat 
sen turvallisuus- ja 
ympäristöominaisuuksia, jotka ovat 
voimassa hyväksynnän, ensimmäisen 
rekisteröinnin tai käyttöönoton aikana tai 
jälkiasennuksen aikana;

(9) ’katsastuksella’ ajoneuvon osien ja 
komponenttien toimintatavan 
varmentamista; katsastuksessa, valvotaan 
että ne vastaavat ajoneuvon turvallisuus-
ja ympäristöominaisuuksia, jotka ovat 
voimassa hyväksynnän, ensimmäisen 
rekisteröinnin tai käyttöönoton aikana tai 
jälkiasennuksen aikana; varaosien 
tyyppihyväksynnän kattava tarkastaminen 
ei sisälly katsastukseen;

Or. de

Perustelu

Määräajoin tehtävässä katsastuksessa tarkastetaan varaosien toimintatapa ja 
tyyppihyväksyntää ei yleensä tarkasteta. Tarkastaminen ei ole käytännössä edes eräiden 
varaosien kohdalla mahdollista, kun otetaan huomioon, miten ne on asennettu. Huomautus 
voidaan esittää ainoastaan komponenteista, joilla ei ole tyyppihyväksyntää ja jotka haittaavat 
havaittavasti turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksia. Tällä asialla ei saa rajoittaa 
välillisesti vapaata varaosahuoltoa.

Tarkistus 43
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 16 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) ’matkamittareiden lukemia 
koskevalla tietokannalla’ jäsenvaltioiden 
käyttöön ottamaa tietokantaa, johon 
syötetään jäsenvaltiossa rekisteröityjen 
ajoneuvojen matkamittareiden lukemat;

Or. nl

Tarkistus 44
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Moottoriajoneuvot ja niiden perävaunut 
on katsastettava määräajoin tämän 
asetuksen mukaisesti siinä jäsenvaltiossa, 
jossa ne on rekisteröity.

1. Moottoriajoneuvot ja niiden perävaunut 
on katsastettava määräajoin tämän 
asetuksen mukaisesti millä tahansa 
unionin alueella.

Or. ro

Perustelu

Unionin sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että katsastus voidaan tehdä 
missä tahansa unionin jäsenvaltiossa.

Tarkistus 45
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ajoneuvon valmistajien on annettava 
katsastuksissa tarvittavat liitteessä I 
vahvistetut tekniset tiedot katsastusasemien 
tai tapauksen mukaan toimivaltaisen 
viranomaisen saataville. Komissio 
hyväksyy liitteessä I tarkoitettujen tietojen 
saatavuuden osalta noudatettavia 
menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tutkimusmenettelyä noudattaen.

3. Ajoneuvon valmistajien on annettava 
katsastuksissa tarvittavat liitteessä I 
vahvistetut tekniset tiedot katsastusasemien 
tai tapauksen mukaan toimivaltaisen 
viranomaisen sekä korjaamojen, 
testauslaitteiden valmistajien ja kaikkien 
intressitahojen saataville syrjimättömästi. 
Komissio hyväksyy liitteessä I 
tarkoitettujen tietojen saatavuuden osalta 
noudatettavia menettelyjä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt 16 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä 
noudattaen.

Or. de

Perustelu

Tietojen saatavuus on erittäin tärkeää määräaikaisten katsastusten tekemiseksi. Kaikkien 
intressitahojen olisi voitava saada tiedot syrjimättömästi, kuten ajoneuvon sisäistä 
valvontajärjestelmää (OBD) koskevassa lainsäädännössä edellytetään. Tämä on syytä 
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varmistaa, jotta kilpailu olisi oikeudenmukaista.

Tarkistus 46
Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja 
L7e-luokan ajoneuvot: neljän vuoden 
kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen 
kahden vuoden kuluttua ja tämän jälkeen 
joka vuosi,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 47
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly, Ivo Belet, Georgios Koumoutsakos

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja 
L7e-luokan ajoneuvot: neljän vuoden 
kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen 
kahden vuoden kuluttua ja tämän jälkeen 
joka vuosi,

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Päätös katsausten soveltamisalan laajentamisesta moottorikäyttöisiin kaksi- ja 
kolmipyöräisiin ajoneuvoihin olisi jätettävä toissijaisuus- ja oikeasuhteisuusperiaatteen 
mukaisesti jäsenvaltioille.
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Tarkistus 48
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja 
L7e-luokan ajoneuvot: neljän vuoden 
kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen kahden 
vuoden kuluttua ja tämän jälkeen joka 
vuosi,

– L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja 
L7e-luokan ajoneuvot: neljän vuoden 
kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka 
toinen vuosi;

Or. de

Perustelu

Moottoripyörien katsastusten tiheyttä määritettäessä olisi otettava huomioon omistajille 
koituva taloudellinen ja hallinnollinen rasitus. Toissijaisuusperiaatetta sovelletaan, koska 
ehdotus ei kuulu unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Jäsenvaltioiden olisi voitava edelleen 
päättää itse enintään 45 km/h kulkevien mopojen ja skoottereiden määräaikaista katsastusta 
koskevan velvoitteen mahdollisesta asettamisesta. 

Tarkistus 49
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja 
L7e-luokan ajoneuvot: neljän vuoden 
kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen kahden 
vuoden kuluttua ja tämän jälkeen joka 
vuosi,

– L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja 
L7e-luokan ajoneuvot: neljän vuoden 
kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen kahden 
vuoden kuluttua;

Or. ro
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Tarkistus 50
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Michel 
Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvot: neljän 
vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen kahden 
vuoden kuluttua ja tämän jälkeen joka 
vuosi,

– M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvot: neljän 
vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka 
toinen vuosi;

Or. fr

Perustelu

Päätös M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvojen katsausten tiheyden lisäämisestä olisi jätettävä 
toissijaisuus- ja oikeasuhteisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioille.

Tarkistus 51
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvot: neljän 
vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen kahden 
vuoden kuluttua ja tämän jälkeen joka 
vuosi,

– M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvot: neljän 
vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka 
toinen vuosi;

Or. de

Perustelu

M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvojen katsastustiheydeksi riittää 4+2+2-malli; tämä riittää 
liikenneturvallisuuden takaamiseen.

Tarkistus 52
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvot: neljän 
vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen kahden 
vuoden kuluttua ja tämän jälkeen joka 
vuosi,

– M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvot: neljän 
vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen kahden 
vuoden kuluttua;

Or. ro

Tarkistus 53
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos M1- tai N1-luokan ajoneuvolla on 
ajettu vähintään 160 000 km siihen 
mennessä, kun ajoneuvon ensimmäisen 
rekisteröinnin jälkeinen ensimmäinen 
katsastus tehdään, se on katsastettava 
tämän jälkeen joka vuosi.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Katsastusten tiheyttä ei pitäisi kytkeä ajokilometreihin, kun otetaan huomioon, että 
nykyaikaisten M1- ja N1-luokan ajoneuvojen keskimääräinen kilometrimäärä on noussut 
heikentämättä merkittävästi turvallisuus- ja ympäristövaatimusten täyttämistä ja että 
matkamittareiden vilpillinen käsittely on teknisesti mahdollista.

Tarkistus 54
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos M1- tai N1-luokan ajoneuvolla on 
ajettu vähintään 160 000 km siihen 
mennessä, kun ajoneuvon ensimmäisen 
rekisteröinnin jälkeinen ensimmäinen 
katsastus tehdään, se on katsastettava 
tämän jälkeen joka vuosi.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Liikenneturvallisuuden parantamisen kannalta on ylimitoitettua ja suhteetonta edellyttää, että 
henkilöauto on katsastettava vuosittain vähintään 160 000 ajokilometrin jälkeen.

Tarkistus 55
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Georgios Koumoutsakos, Jim 
Higgins, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos M1- tai N1-luokan ajoneuvolla on 
ajettu vähintään 160 000 km siihen 
mennessä, kun ajoneuvon ensimmäisen 
rekisteröinnin jälkeinen ensimmäinen 
katsastus tehdään, se on katsastettava 
tämän jälkeen joka vuosi.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Päätös M1- ja N1-luokan ajoneuvojen katsausten tiheyden lisäämisestä olisi jätettävä 
toissijaisuus- ja oikeasuhteisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioille.

Tarkistus 56
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos M1- tai N1-luokan ajoneuvolla on 
ajettu vähintään 160 000 km siihen 
mennessä, kun ajoneuvon ensimmäisen 
rekisteröinnin jälkeinen ensimmäinen 
katsastus tehdään, se on katsastettava 
tämän jälkeen joka vuosi.

2. Jos M1- tai N1-luokan ajoneuvolla on 
ajettu vähintään 140 000 km siihen 
mennessä, kun ajoneuvon ensimmäisen 
rekisteröinnin jälkeinen ensimmäinen 
katsastus tehdään, se on katsastettava 
tämän jälkeen joka vuosi.

Or. en

Tarkistus 57
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos M1- tai N1-luokan ajoneuvolla on 
ajettu vähintään 160 000 km siihen 
mennessä, kun ajoneuvon ensimmäisen 
rekisteröinnin jälkeinen ensimmäinen 
katsastus tehdään, se on katsastettava 
tämän jälkeen joka vuosi.

2. Jos M1- tai N1-luokan ajoneuvolla on 
ajettu vähintään 160 000 km siihen 
mennessä, kun ajoneuvon ensimmäisen 
rekisteröinnin jälkeinen ensimmäinen 
katsastus tehdään, se on katsastettava 
tämän jälkeen joka toinen vuosi.

Or. ro

Tarkistus 58
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jos ajoneuvon rekisteröintitodistuksen 
haltija muuttuu.

Poistetaan.

Or. ro
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Tarkistus 59
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– tieliikenteen valvonnan jälkeen.

Or. fr

Tarkistus 60
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten tai katsastusaseman on 
tehtävä kustakin 1 kohdassa tarkoitetusta 
kokonaisuudesta katsastus, joka kattaa 
ainakin liitteessä II olevassa 3 kohdassa
vahvistetut kohteet, näiden kohteiden 
katsastamisessa sovellettavaa menetelmää 
käyttäen.

2. Jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten tai katsastusaseman on 
tehtävä kustakin 1 kohdassa tarkoitetusta 
kokonaisuudesta katsastus, joka kattaa 
ainakin liitteessä II olevassa 3 kohdassa 
vahvistetut kohteet. Tällöin on kyse 
pelkästään toimintatavan tarkastamisesta. 
Huomautus voidaan esittää 
komponenteista ja varaosista, joilla ei ole 
tyyppihyväksyntää ja jotka haittaavat 
havaittavassa määrin turvallisuus- ja tai 
ympäristöominaisuuksia. Näiden 
kohteiden katsastamisessa sovelletaan 
liitteessä II olevassa 3 kohdassa 
tarkoitettua menetelmää.

Or. de

Perustelu

Määräajoin tehtävässä katsastuksessa tarkastetaan varaosien toimintatapa ja 
tyyppihyväksyntää ei yleensä tarkasteta. Tarkastaminen ei ole käytännössä edes eräiden 
varaosien kohdalla mahdollista, kun otetaan huomioon, miten ne on asennettu. Huomautus 
voidaan esittää ainoastaan komponenteista, joilla ei ole tyyppihyväksyntää ja jotka haittaavat 
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havaittavasti turvallisuus- ja ympäristöominaisuuksia. Tällä asialla ei saa rajoittaa 
välillisesti vapaata varaosahuoltoa.

Tarkistus 61
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– merkittävät puutteet, jotka voivat 
vaarantaa ajoneuvon turvallisuuden tai 
aiheuttaa vaaraa muille tienkäyttäjille, ja 
muut merkittävämmät 
vaatimustenvastaisuudet,

– merkittävät puutteet, jotka voivat 
vaarantaa ajoneuvon turvallisuuden tai 
aiheuttaa vaaraa muille tienkäyttäjille, 
puutteet, jotka merkitsevät melu- ja 
saastepäästöjä, etenkin typen oksidien 
päästöjä ja hiilidioksidipäästöjä, 
koskevien normien rikkomista, ja muut 
merkittävämmät vaatimustenvastaisuudet,

Or. en

Tarkistus 62
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu 
sähköisesti edellisen katsastuksen jälkeen, 
katsastajan on matkamittarin lukeman 
tarkistamiseksi vaadittava ajoneuvon 
katsastettavaksi esittänyttä henkilöä 
esittämään edellisessä katsastuksessa 
annettu todistus.

4. Edellistä katsastusta koskevat tiedot on 
toimitettava katsastajalle sähköisesti, jotta 
hän voi tarkistaa vakiovarusteena 
asennetun matkamittarin lukeman. 
Katsastajan on vaadittava ajoneuvon 
katsastettavaksi esittänyttä henkilöä 
esittämään edellisessä katsastuksessa 
annettu todistus, kunnes tiedot on 
toimitettu sähköisesti. Edellisessä 
katsastuksessa kirjattu matkamittarin 
lukema asetetaan sähköisesti kaikkien 
intressitahojen saataville. Henkilötietoja 
ei saa esittää.
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Or. en

Tarkistus 63
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kaikkien jäsenvaltioiden on 
vastavuoroisesti tunnustettava 
katsastustodistukset jäsenvaltiosta toiseen 
siirretyn ajoneuvon rekisteröimiseksi 
uudelleen edellyttäen, että 
katsastustodistus on 
uudelleenrekisteröintijäsenvaltion 
edellyttämän katsastusten tiheyden 
kannalta pätevä. Perusteena sovelletaan 
missä tahansa jäsenvaltiossa suoritettua 
katsastusta, joka vastaa samoja normeja.

Or. de

Perustelu

On paikallaan soveltaa vastavuoroista tunnustamista myös rekisteröinnin muuttumista ja 
rajojen yli myymistä koskevissa tapauksissa. Siksi kaikissa jäsenvaltioissa on sovellettava 
vastaavia normeja. Perusteena sovelletaan missä tahansa jäsenvaltiossa suoritettua 
katsastusta, joka vastaa samoja normeja.

Tarkistus 64
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Katsastusasema tai tarvittaessa 
katsastuksen tehnyt toimivaltainen 
viranomainen syöttää jokaisen 
katsastuksen jälkeen kirjatun 
matkamittarin lukeman tätä varten 
käyttöön otettuun tietokantaan, jos se on 
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tarpeen. 

Or. nl

Tarkistus 65
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun puutteet ovat merkittäviä, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
päätettävä, millä edellytyksillä ajoneuvoa 
voidaan käyttää ennen uuden katsastuksen 
tekemistä. Uusi katsastus on tehtävä 
kuuden viikon kuluessa alkuperäisestä 
katsastuksesta.

2. Kun puutteet ovat merkittäviä, 
toimivaltainen kansallinen viranomainen 
voi päättää, millä edellytyksillä ajoneuvoa 
voidaan käyttää ennen uuden katsastuksen 
tekemistä.

Or. fr

Perustelu

Ajoneuvojen liikenteestä poistaminen kuuluu toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltioiden toimivaltaan, eli päätösvalta on jätettävä toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille.

Tarkistus 66
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Gaston Franco, Petri Sarvamaa, Georgios 
Koumoutsakos, Michel Dantin, Dominique Riquet, Jim Higgins, Seán Kelly

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun puutteet ovat vaarallisia, ajoneuvoa 
ei saa käyttää yleisillä teillä ja sen 
rekisteröinti keskeytetään ajoneuvojen 
rekisteröintiasiakirjoista 29 päivänä 
huhtikuuta 1999 annetun neuvoston 
direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta 

3. Kun puutteet ovat vaarallisia, 
toimivaltainen kansallinen viranomainen 
voi päättää, että ajoneuvoa ei saa käyttää 
yleisillä teillä ja sen rekisteröinti 
keskeytetään ajoneuvojen 
rekisteröintiasiakirjoista 29 päivänä 
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annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin XXX 3 a artiklan 
mukaisesti, kunnes viat korjataan ja 
annetaan uusi katsastustodistus, joka 
osoittaa ajoneuvon olevan 
liikennekelpoinen.

huhtikuuta 1999 annetun neuvoston 
direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin XXX 3 a artiklan 
mukaisesti, kunnes viat korjataan ja 
annetaan uusi katsastustodistus, joka 
osoittaa ajoneuvon olevan 
liikennekelpoinen.

Or. fr

Perustelu

Ajoneuvojen liikenteestä poistaminen kuuluu toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
jäsenvaltioiden toimivaltaan, eli päätösvalta on jätettävä toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille.

Tarkistus 67
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Katsastuksia tekevien katsastajien on 
täytettävä liitteessä VI säädetyt 
vähimmäispätevyyttä ja -koulutusta 
koskevat vaatimukset.

1. Katsastuksia tekevien katsastajien on 
täytettävä liitteessä VI säädetyt 
vähimmäispätevyyttä ja -koulutusta 
koskevat vaatimukset. Tiukempia 
vaatimuksia soveltavien jäsenvaltioiden 
olisi voitava pitää ne edelleen voimassa. 

Or. de

Perustelu

Nyt asetetaan ensimmäistä kertaa pätevyysvaatimuksia katsastajille. Tiukempia vaatimuksia 
soveltavien jäsenvaltioiden olisi voitava pitää ne voimassa.

Tarkistus 68
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot edistävät 
pätevyysvaatimukset täyttävän 
koulutuksen järjestämistä katsastajille.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi edistettävä pätevyysvaatimukset täyttävän koulutuksen järjestämistä 
katsastajille.

Tarkistus 69
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Katsastuksia tehdessään katsastajalla ei 
saa olla mitään eturistiriitoja eikä etenkään 
taloudellisia, henkilökohtaisia tai 
sukulaissiteitä katsastettavan ajoneuvon 
rekisteröintitodistuksen haltijaan.

4. Katsastuksia tehdessään katsastajalla ei 
saa olla mitään eturistiriitoja eikä etenkään 
taloudellisia, henkilökohtaisia tai 
sukulaissiteitä katsastettavan ajoneuvon 
rekisteröintitodistuksen haltijaan. Tämä 
edellyttää vastaavia 
sertifiointistandardeja, esimerkiksi ISO-
standardia.

Or. de

Perustelu

Koko EU:ssa olisi määräaikaisten katsastusten vertailukelpoisuuden ja riippumattomuuden 
takaamiseksi sovittava samanlaisista sertifiointistandardeista, esimerkiksi ISO-standardista.

Tarkistus 70
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio tutkii sellaisen
ajoneuvotietojen sähköisen alustan 
käyttöönoton toteutettavuutta, 
kustannuksia ja hyötyjä, jossa ajoneuvojen 
katsastuksesta, rekisteröinnistä ja 
hyväksynnästä vastaavat jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset sekä 
katsastusasemat ja ajoneuvojen valmistajat 
vaihtavat keskenään katsastuksia koskevia 
tietoja.

1. Komissio tutkii, miten voidaan 
tehokkaimmin ja vaikuttavimmin ottaa 
käyttöön ajoneuvotietojen sähköinen 
alusta, jossa ajoneuvojen katsastuksesta, 
rekisteröinnistä ja hyväksynnästä vastaavat 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
sekä katsastusasemat ja ajoneuvojen 
valmistajat vaihtavat keskenään 
katsastuksia koskevia tietoja.

Or. nl

Tarkistus 71
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tutkii sellaisen ajoneuvotietojen 
sähköisen alustan käyttöönoton 
toteutettavuutta, kustannuksia ja hyötyjä, 
jossa ajoneuvojen katsastuksesta, 
rekisteröinnistä ja hyväksynnästä vastaavat 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
sekä katsastusasemat ja ajoneuvojen 
valmistajat vaihtavat keskenään 
katsastuksia koskevia tietoja.

Komissio tutkii sellaisen ajoneuvotietojen 
sähköisen alustan käyttöönoton 
toteutettavuutta, kustannuksia ja hyötyjä, 
jossa ajoneuvojen katsastuksesta, 
rekisteröinnistä ja hyväksynnästä vastaavat 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
sekä katsastusasemat ja ajoneuvojen 
valmistajat vaihtavat keskenään 
katsastuksia koskevia tietoja. Alustan olisi 
mahdollistettava se, että ajoneuvotiedot 
ovat syrjimättömästi kaikkien 
intressitahojen saatavilla.

Or. de

Perustelu

Tietojen saatavuus on erittäin tärkeää määräaikaisten katsastusten tekemiseksi. Kaikkien 
intressitahojen olisi voitava saada tiedot syrjimättömästi, kuten ajoneuvon sisäistä 
valvontajärjestelmää (OBD) koskevassa lainsäädännössä edellytetään.
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Tarkistus 72
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Se esittää ja arvioi kyseisen tutkimuksen 
perusteella erilaisia poliittisia 
vaihtoehtoja, kuten mahdollisuutta olla 
soveltamatta 10 artiklassa säädettyä 
vaatimusta esittää todiste katsastuksesta. 
Kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
soveltamisen alkamispäivästä komissio 
ilmoittaa tutkimuksen tulokset Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja antaa 
tarvittaessa asiaa koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen.

Se esittää kyseisen tutkimuksen perusteella 
ehdotuksia yhteentoimivuuden 
lisäämisestä ja sähköisten asiakirjojen 
standardoinnista ja antaa luvan olla 
soveltamatta 10 artiklassa säädettyä 
vaatimusta esittää todiste katsastuksesta. 
Kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
soveltamisen alkamispäivästä komissio 
antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle asianmukaisen 
lainsäädäntöehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 73
Ivo Belet

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Se esittää ja arvioi kyseisen tutkimuksen 
perusteella erilaisia poliittisia vaihtoehtoja, 
kuten mahdollisuutta olla soveltamatta 10 
artiklassa säädettyä vaatimusta esittää 
todiste katsastuksesta. Kahden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen soveltamisen 
alkamispäivästä komissio ilmoittaa 
tutkimuksen tulokset Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja antaa 
tarvittaessa asiaa koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen.

2. Se esittää ja arvioi kyseisen tutkimuksen 
perusteella erilaisia poliittisia vaihtoehtoja, 
kuten mahdollisuutta olla soveltamatta 10 
artiklassa säädettyä vaatimusta esittää 
todiste katsastuksesta ja mahdollisuutta 
ottaa käyttöön järjestelmä, jonka avulla 
jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään 
tietoja matkamittarin lukemista rajojen yli 
myymistä koskevissa tapauksissa. Kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
soveltamisen alkamispäivästä komissio 
ilmoittaa tutkimuksen tulokset Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja antaa 
tarvittaessa asiaa koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen.
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Or. nl

Tarkistus 74
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

16 artikla Poistetaan.
Katsastuskomitea 

1. Komissiota avustaa komitea. Kyseinen 
komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa. Kun komitean lausunto on 
tarkoitus hankkia kirjallista menettelyä 
noudattaen, tämä menettely päätetään 
tuloksettomana, jos puheenjohtaja 
lausunnon antamiselle asetetussa 
määräajassa niin päättää tai komitean 
jäsenten yksinkertainen enemmistö sitä 
pyytää.

Or. en

Tarkistus 75
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– muuttaa kahden vuoden kuluessa 
liitteitä seuraavien vaatimusten osalta:
– renkaat, jotka eivät vastaa asiasta 
annettuja unionin vaatimuksia, kirjataan 
katsastuksessa puutteeksi,
– typen oksidien päästöjä ja 
hiukkaspäästöjä mitattaessa 
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katsastuksessa sovelletaan samoja 
kunnianhimoisia viitearvoja kuin 
markkinoille nyt tulevien EURO VI 
-ajoneuvojen pakokaasumittausten 
kohdassa 8.2.

Or. de

Tarkistus 76
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 17 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä 
määräämättömäksi ajaksi [tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä].

2. Siirretään 17 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä viideksi 
vuodeksi [tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä]. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden pituisen 
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.

Or. ro

Tarkistus 77
Bernd Lange

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komission olisi tiedotettava 
säännöllisesti Euroopan parlamentille 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja sen 
vaikutuksista unionin sisämarkkinoihin ja 
teollisuustuotantoon.
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Or. de

Perustelu

Tässä on kyse Euroopan kansantalouden kannalta herkästä alasta, joten avoimuutta ja 
tarkastamista on lisättävä.

Tarkistus 78
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että matkamittarin vilpillistä käsittelyä tai 
sen tietojen omavaltaista muuttamista 
pidetään rikoksena ja että siitä voidaan 
langettaa tehokkaita, oikeasuhteisia, 
varoittavia ja syrjimättömiä seuraamuksia.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että matkamittarin vilpillistä käsittelyä tai 
sen tietojen omavaltaista muuttamista 
pidetään rikoksena ja että siitä voidaan 
langettaa tehokkaita, oikeasuhteisia, 
varoittavia ja syrjimättömiä seuraamuksia.

Or. en

Tarkistus 79
Claude Turmes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan [12 kuukauden kuluttua 
sen voimaantulosta].

Sitä sovelletaan [vuoden kuluttua sen 
voimaantulosta].

Or. en


