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LYHYET PERUSTELUT

Henkilöiden liikkuvuuden ollessa yhä runsaampaa Euroopan unionissa liikennekelpoisuutta 
koskevien tarkastusten alalla tarvitaan välttämättä yhdenmukaistetumpaa lainsäädäntöä. Se ei 
ole tarpeen vain liikenneturvallisuuden parantamiseksi, vaan myös ajantasaisten tietojen 
tarjoamiseksi kansalaisille muista jäsenvaltioista ostetuista ajoneuvoista. Teknologian 
kehittymisen myötä lainsäädäntöä on tarpeen mukauttaa siten, että siihen sisällytetään 
sellaiset ajoneuvot, jotka eivät aikaisemmin ole kuuluneet sen soveltamisalaan.

Valmistelija ehdottaa tekstiin useita parannuksia.

Ensinnäkin katsastustodistuksen ja katsastuspöytäkirjan on oltava asianomaisten toimijoiden 
saatavilla sähköisessä muodossa. Asianomaisiin toimijoihin kuuluvat tienvarsitarkastuksen 
suorittava tarkastaja, katsastusasema siinä jäsenvaltiossa, johon auto on tällä hetkellä 
rekisteröity, sekä auton ostaja. Matkamittarien lukemia koskevien tietojen saatavuus on 
olennaisen tärkeää sen varmistamiseksi, ettei matkamittarien lukemia ole peukaloitu.

Toiseksi tällä hetkellä on jo olemassa jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihtojärjestelmä, 
EUCARIS. Uuden tietojenvaihtojärjestelmän perustaminen tai eurooppalaisen 
ajoneuvotietojen sähköisen alustan toteutettavuuden tutkiminen olisi turhaa. Komission olisi 
sen sijaan tutkittava mahdollisuutta laajentaa EUCARIS-järjestelmää. Tämä olisi 
valmistelijan mielestä kustannustehokkain ratkaisu, joka voidaan myös toteuttaa nopeimmin.

Lopuksi valmistelija pitää seuraamusten langettamista matkamittareihin liittyvistä petoksista 
hyödyttöminä, jos matkamittarien lukemat ovat asianomaisten toimijoiden saatavilla. 
Matkamittarien lukemien saattaminen asianomaisten toimijoiden saataville poistaa syyn 
peukaloida matkamittarien lukemia.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 
matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maatalousajoneuvoja, joiden suurin 
rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, 
käytetään yhä enemmän kuorma-autojen 
sijaan paikallisissa kuljetuksissa. Niiden 
riskialttius on verrattavissa kuorma-
autoihin, minkä vuoksi tätä 
ajoneuvoluokkaa olisi katsastusten suhteen 

(8) Maatalousajoneuvoja, joiden suurin 
rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, 
käytetään yhä enemmän kuorma-autojen 
sijaan paikallisissa kuljetuksissa, ja ne 
kilpailevat näin ollen perinteisten 
tavarankuljetusmenetelmien kanssa. 
Niiden riskialttius on verrattavissa kuorma-
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kohdeltava samalla tavalla kuin kuorma-
autoja.

autoihin, minkä vuoksi tätä 
ajoneuvoluokkaa olisi katsastusten suhteen 
kohdeltava samalla tavalla kuin kuorma-
autoja.

Or. en

Perustelu

Koska T5-luokan ajoneuvot osallistuvat yhä suuremmassa määrin tieliikenteeseen, niihin 
pitäisi soveltaa täysimääräisesti liikennekelpoisuutta koskevia tarkastuksia.

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ajoneuvojen ja erityisesti niiden 
sähköisten turvallisuuskomponenttien 
tarkastuksessa on välttämätöntä, että 
kunkin yksittäisen ajoneuvon tekniset 
eritelmät ovat saatavilla. Sen vuoksi
ajoneuvojen valmistajien olisi annettava 
kaikkien 
vaatimustenmukaisuustodistukseen 
sisältyvien tietojen lisäksi myös 
turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien 
komponenttien toimivuuden 
varmentamiseksi tarvittavat tiedot. 
Korjaamiseen ja huoltamiseen liittyvien 
tietojen saatavuutta koskevia säännöksiä 
olisi sovellettava samalla tavoin tätä 
tarkoitusta varten, jolloin nämä 
katsastuksissa tarvittavat tietoelementit 
olisivat katsastusasemien saatavilla. Tämä 
on erittäin tärkeää erityisesti sähköisesti 
ohjattujen järjestelmien alalla, ja tiedot 
olisi annettava kaikista valmistajan 
asentamista elementeistä.

(11) Ajoneuvojen ja erityisesti niiden 
sähköisten turvallisuuskomponenttien 
tarkastuksessa on välttämätöntä, että 
kunkin yksittäisen ajoneuvon tekniset 
eritelmät ovat saatavilla. Sen vuoksi 
ajoneuvojen valmistajien olisi annettava 
kaikkien 
vaatimustenmukaisuustodistukseen 
sisältyvien tietojen lisäksi myös 
turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien 
järjestelmien toimivuuden 
varmentamiseksi tarvittavat tiedot.
Tietoihin olisi sisällyttävä 
yksityiskohtaiset tiedot, joiden perusteella 
ajoneuvon turvajärjestelmien toimivuus 
voidaan tarkastaa siten, että niitä voidaan 
testata katsastusympäristössä ja että 
voidaan ennustaa, milloin ajoneuvo 
läpäisee katsastuksen ja milloin ei. 
Korjaamiseen ja huoltamiseen liittyvien 
tietojen saatavuutta koskevia säännöksiä 
olisi sovellettava samalla tavoin tätä 
tarkoitusta varten, jolloin nämä 
katsastuksissa tarvittavat tietoelementit 
olisivat katsastusasemien saatavilla. Tämä 
on erittäin tärkeää erityisesti sähköisesti 
ohjattujen järjestelmien alalla, ja tiedot 
olisi annettava kaikista valmistajan 
asentamista elementeistä.
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Or. en

Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

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. 
Katsastustodistuksesta olisi annettava 
asianomaisten toimijoiden saataville myös 
sähköinen versio silloin, kun se on 
mahdollista.

Or. en

Perustelu

Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön sähköinen katsastustodistus. Se 
helpottaisi tietojen vaihtoa ja toisi sen myötä sisämarkkinaulottuvuuden kyseiselle alalle.

Tarkistus 4
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 

(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 talteen ja jos lukemat olisivat 
asianomaisten toimijoiden saatavilla 
kaikkialla unionissa, olisi helpompi 
havaita matkamittarin vilpillinen käsittely 
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tietojen omavaltainen muuttaminen ja estää 
matkamittareihin liittyvät petokset. 
Matkamittareihin liittyviä petoksia olisi 
myös pidettävä järjestelmällisemmin 
rikoksena, josta voidaan langettaa 
seuraamus.

tai sen tietojen omavaltainen muuttaminen 
ja estää matkamittareihin liittyvät petokset. 
Jäsenvaltioiden olisi asetettava 
matkamittarien lukemia koskevat tiedot 
saataville nykyisen jäsenvaltioiden välisen 
yhteistyön eli EUCARIS-järjestelmän 
puitteissa.

Or. en

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

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 nykyisen 
tietojenvaihtojärjestelmän (EUCARIS) 
toiminnan laajentamisen
toteutettavuudesta, kustannuksista ja 
hyödyistä matkamittarien lukemia 
koskevien tietojen jakamisen 
sisällyttämiseksi alustaan ja sen 
selvittämiseksi, onko tietojen jakamista 
mahdollista laajentaa enemmänkin.

Or. en

Perustelu

Nykyisin on jo olemassa toimiva jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihtojärjestelmä, EUCARIS. 
Järjestelmä tarjoaa maille mahdollisuuden jakaa ajoneuvo- ja ajokorttirekistereitä koskevia 
tietoja, joista on apua autovarkauksien ja rekisteröintipetosten torjunnassa. Nykyistä 
järjestelmää olisi käytettävä perustana EU:n jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon 
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kehittämisessä pidemmälle.

Tarkistus 6
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. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
normaalisti asennetun matkamittarin 
lukeman tarkistamiseksi edellisen 
katsastuksen tiedot asetetaan katsastajan 
saataville sähköisessä muodossa. 
Edellisessä katsastuksessa kirjattu 
matkamittarin lukema on annettava 
asianomaisten toimijoiden saataville 
sähköisessä muodossa.

Or. en

Perustelu

Matkamittareihin liittyviä petoksia eivät lopeta seuraamukset, vaan matkamittarien lukemien 
asettaminen asianomaisten toimijoiden saataville. Syytä matkamittarien lukemien 
peukalointiin ei enää ole, jos auton ostaja voi tarkistaa, mikä kyseisen ajoneuvon 
matkamittarin lukema oli viimeisessä katsastuksessa.

Tarkistus 7
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.

Or. en
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Perustelu

Kaikkien jäsenvaltioiden katsastustodistusten tunnustaminen kaikissa muissa jäsenvaltioissa 
on tärkeä askel sisämarkkinoiden toteuttamiseksi.

Tarkistus 8
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 ajoneuvotietojen sähköisen 
alustan käyttöönoton toteutettavuutta, 
kustannuksia ja hyötyjä hyödyntäen 
kansainvälisen tietojenvaihdon alalla 
olemassa olevia ja jo toteutettuja atk-
ratkaisuja kustannusten vähentämiseksi 
minimiin ja päällekkäisyyksien 
välttämiseksi. Tutkimuksessa 
määritellään soveltuvin tapa yhdistää 
nykyiset kansalliset järjestelmät toisiinsa, 
jotta ajoneuvojen katsastuksesta, 
rekisteröinnistä ja hyväksynnästä vastaavat 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
sekä katsastusasemat, katsastuslaitteiden 
valmistajat ja ajoneuvojen valmistajat 
voivat vaihtaa keskenään katsastuksia ja 
matkamittarien lukemia koskevia tietoja.

Or. en

Tarkistus 9
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.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Seuraamukset eivät estä matkamittarilukemien peukalointia. Matkamittarien viimeisimpiä 
lukemia koskevien tietojen asettaminen saataville saattaisi sen tehdä ilman, että tarvitsisi 
määrätä seuraamuksia tai sakkoja.


