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Tarkistus 37
Peter van Dalen

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. nl

Tarkistus 38
Patricia van der Kammen

Ehdotus asetukseksi
–

Hylkäämisehdotus

Euroopan parlamentti hylkää komission 
ehdotuksen.

Or. nl

Perustelu

Ehdotuksesta ei saada mitään lisäarvoa. Nykyiset direktiivit ovat riittävät, eikä niitä ole 
tarpeen korvata. On absurdia ajatella, että unionin lainsäädäntö parantaisi 
liikenneturvallisuutta.

Tarkistus 39
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen määräaikaisista 

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

katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY 
kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. de

Tarkistus 40
Peter van Dalen

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 1

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

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. nl

Tarkistus 41
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON DIREKTIIVI

moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen määräaikaisista 

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

katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY 
kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. fr

Perustelu

Toissijaisuusperiaatetta noudattaen olisi parempi, että kyseessä on direktiivi eikä asetus. 
Tämä olisi myös sopusoinnussa moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastuksista 
annetun aiemman unionin lainsäädännön kanssa.

Tarkistus 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 1

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

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Or. fr

Perustelu

Olisi säilytettävä katsastusten lainsäädäntökehyksen nykyinen muoto ja muutettava 
asetusehdotus direktiiviehdotukseksi, jotta jäsenvaltioilla olisi toimivalta päättää 
moottoriajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia koskevista järjestelyistä. Muutos koskee koko 
tekstiä.

Tarkistus 43
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(3) Katsastus on osa laajempaa 
järjestelmää, jolla varmistetaan, että 
ajoneuvot pidetään turvallisessa ja 
ympäristön kannalta hyväksyttävässä 
kunnossa niiden käytön ajan. Järjestelmään 
olisi kuuluttava kaikkien ajoneuvojen 
määräaikaiset katsastukset, kaupallisessa 
tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen 
tekniset tienvarsitarkastukset ja 
ajoneuvojen rekisteröintimenettelyä 
koskevat säännökset, jotta varmistetaan, 
että välittömän vaaran 
tieliikenneturvallisuudelle aiheuttavia 
ajoneuvoja ei käytetä maanteillä.

(3) Katsastus on osa laajempaa 
järjestelmää, jolla varmistetaan, että 
ajoneuvot pidetään turvallisessa ja 
ympäristön kannalta hyväksyttävässä 
kunnossa niiden käytön ajan. Järjestelmään 
olisi kuuluttava kaikkien ajoneuvojen 
määräaikaiset katsastukset, kaupallisessa 
tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen 
tekniset tienvarsitarkastukset ja 
ajoneuvojen rekisteröintimenettelyä 
koskevat säännökset. Liikennekelpoisuus 
olisi varmistettava pääasiassa 
määräaikaiskatsastuksin. 
Hyötyajoneuvojen tienvarsitarkastuksilla 
olisi ainoastaan täydennettävä 
määräaikaiskatsastuksia, ja ne olisi 
kohdennettava ajoneuvoihin, jotka 
aiheuttavat välittömän vaaran 
tieliikenneturvallisuudelle.

Or. en

Tarkistus 44
Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Kaikkien yleisillä teillä käytettävien 
ajoneuvojen on oltava liikennekelpoisia 
aina, kun ne ovat käytössä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
määräaikaiskatsastuksia koskevien 
vaatimusten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Määräajoin suoritettavat tekniset tarkastukset ovat osa laajempaa 
liikennekelpoisuusjärjestelmää, jossa ajoneuvojen omistajille on ensimmäiseksi vaatimukseksi 
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asetettu sen varmistaminen, että heidän ajoneuvonsa on liikennekelpoinen aina, kun se on 
käytössä.

Tarkistus 45
Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Liikennekelpoisuuden 
täytäntöönpanon valvontatoimenpiteisiin 
olisi sisällyttävä ajoneuvojen omistajille 
kohdistettuja valistuskampanjoita 
ajoneuvon perustarkastuksia koskevista 
hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista.

Or. en

Perustelu

Ajoneuvojen omistajien valistaminen perustarkastuksista, kuten renkaiden tarkastamisesta, on 
liikennekelpoisuusjärjestelmän tärkeä osa, jota olisi korostettava.

Tarkistus 46
Bernadette Vergnaud

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 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY 

Poistetaan.
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kumoamisesta 18 päivänä maaliskuuta 
2002 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2002/24/EY18, 
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/EY19 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/EY20.
__________________
18 EYVL L 124, 9.5.2002, s. 1.
19 EUVL L 263, 9.10. 2007, s. 1.
20 EUVL L 171, 9.7.2003, s. 1.

Or. fr

Perustelu

Kun otetaan huomioon ristiriitaiset näkemykset siitä, mikä on huonokuntoisten 
moottoripyörien vaikutus onnettomuustilastoihin, olisi kohtuutonta, että kaksi- ja 
kolmipyöräisiä ajoneuvoja koskisi määräaikaiskatsastuspakko. Lisäksi alle 500 kg:n 
painoisia O1-luokan perävaunuja ei yleensä rekisteröidä, joten vaikuttaa siis siltä, että niiden 
määräaikaiskatsastusta on mahdoton vaatia.

Tarkistus 47
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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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 moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnästä ja neuvoston 
direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta 
18 päivänä maaliskuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2002/24/EY18, 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/EY19 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/EY20.

(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 voivat ottaa käyttöön 
katsastuksia koskevia kansallisia 
vaatimuksia, joita sovelletaan
ajoneuvoluokkiin, jotka määritellään kaksi-
ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnästä ja neuvoston 
direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta 18 
päivänä maaliskuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2002/24/EY18; 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/EY19 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/EY20.

Or. fr

Tarkistus 48
Jacqueline Foster
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Kaikkien ajoneuvojen oletetaan 
olevan liikennekelpoisia niiden ollessa 
käytössä yleisillä teillä, ja ne voidaan 
milloin tahansa niiden käytössäoloaikana 
tarkastaa tämän varmistamiseksi. 

Or. en

Perustelu

Kaikkia liikennekäytössä olevia ajoneuvoja olisi pidettävä liikennekelpoisessa kunnossa 
niiden ollessa käytössä, ja niille tehdään tarkastuksia kaikissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 49
Peter van Dalen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tieliikenneturvallisuuden tason ja 
ajoneuvojen teknisten puutteiden 
lukumäärän välillä on selkeä 
riippuvuussuhde. Vuonna 2009 Euroopan 
maanteillä ilmoitettiin tapahtuneen 
35 000 kuolintapausta. Jos oletetaan, että 
tekniset puutteet vaikuttavat 
kuolintapauksiin samassa suhteessa kuin 
onnettomuuksiin, ajoneuvojen teknisten 
puutteiden voidaan katsoa olevan syynä 
yli 2 000 kuolintapaukseen vuodessa 
unionissa. Käytettävissä olevien 
tutkimusten perusteella niistä 900–1 100 
voitaisiin välttää, jos 
katsastusjärjestelmää parannettaisiin 
asianmukaisella tavalla.

Poistetaan.

Or. nl
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Perustelu

Riippuvuussuhde ei ole sama kuin syy-yhteys. Infrastruktuurin laatu ja ihmisten ajotapa 
vaikuttavat paljon enemmän liikenneturvallisuuteen eri maissa.

Tarkistus 50
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Kun moottoriajoneuvojen 
liikenneturvallisuutta heikentävä puute 
havaitaan varhain, on helpompi korjata 
puute ja ehkäistä onnettomuuksia. Näin 
säästyvillä onnettomuuksiin liittyvillä 
kustannuksilla olisi osarahoitettava 
bonusjärjestelmän 
perustamiskustannuksia. 

Or. de

Tarkistus 51
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Valtaosa tieliikenteen 
kokonaispäästöistä, erityisesti 
hiilidioksidipäästöistä, on peräisin pienestä 
osasta ajoneuvoja, joiden 
päästönvalvontajärjestelmät ovat vialliset. 
Arviolta viisi prosenttia ajoneuvokannasta 
aiheuttaa 25 prosenttia kaikista 
epäpuhtauspäästöistä. Sen vuoksi 
määräaikaisten katsastusten järjestelmä 
parantaisi osaltaan myös ympäristön tilaa 
vähentämällä ajoneuvojen keskimääräisiä 
päästöjä.

(6) Valtaosa tieliikenteen 
kokonaispäästöistä, erityisesti 
hiilidioksidipäästöistä, on peräisin pienestä 
osasta ajoneuvoja, joiden 
päästönvalvontajärjestelmät ovat vialliset. 
Arviolta viisi prosenttia ajoneuvokannasta 
aiheuttaa 25 prosenttia kaikista 
epäpuhtauspäästöistä. Tämä koskee myös 
uudenaikaisten moottorimallien entistä 
korkeampia hiukkas- ja 
typpioksidipäästöjä. Näille moottoreille on 
tehtävä entistä kattavammat päästötestit, 
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mukaan lukien sähköistä valvontalaitetta 
käyttäen suoritettu ajoneuvon sisäisen 
valvontajärjestelmän (OBD-järjestelmä) 
eheyden ja toimivuuden tarkastus, joka 
varmennetaan käytössä olevalla 
pakokaasutestauksella, jotta varmistetaan, 
että päästöjärjestelmätestaus on 
täydellinen, koska pelkkä OBD ei ole 
luotettava. Sen vuoksi määräaikaisten 
katsastusten järjestelmä parantaisi osaltaan 
myös ympäristön tilaa vähentämällä 
ajoneuvojen keskimääräisiä päästöjä.

Or. en

Tarkistus 52
Isabelle Durant

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Uudenaikaiset moottorit käyttävät 
polttoainetta entistä tehokkaammin 
kehittyneiden moottorinhallinta- ja 
pakokaasun käsittelyjärjestelmien 
ansiosta. Jollei näitä järjestelmiä huolleta 
ja säädetä asianmukaisesti, niistä voi 
kuitenkin aiheutua entistä suuremmat, 
erittäin myrkylliset nanohiukkas- ja 
typpioksidipäästöt. Uudenaikaisempien 
ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksissa 
olisi sen vuoksi mitattava myös 
pakokaasujen hiukkas- ja 
typpioksidipäästöjen taso.

Or. en

Tarkistus 53
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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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

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, 
olisiko katsastusvaatimuksia sovellettava myös kaksi- ja kolmipyöräisiin 
moottoriajoneuvoihin.

Tarkistus 54
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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 

Poistetaan.
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kuoli yli 1 400 mopoilijaa vuonna 2008. 
Tämän vuoksi katsastettavien ajoneuvojen 
joukkoon olisi lisättävä myös riskialtein 
tienkäyttäjäryhmä, eli moottorikäyttöiset 
kaksi- ja kolmipyöräiset ajoneuvot.

Or. fr

Tarkistus 55
Younous Omarjee

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

Tarkistus 56
Peter van Dalen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Luotettavat tutkimustulokset osoittavat, 
että tekniset puutteet ovat syynä tai 

(7) Luotettavat tutkimustulokset eivät 
osoita, että tekniset puutteet olisivat syynä 
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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.

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.

Or. nl

Perustelu

Tutkimus, johon komission vaikutustenarvioinnissa viitataan, ei suinkaan osoita tätä. Teknisiä 
puutteita havaittiin 8 prosentissa onnettomuuksista, joissa oli osallisena moottoripyörä. Sitä, 
että tekniset puutteet olisivat olleet syynä onnettomuuksiin, ei ole osoitettu.

Tarkistus 57
Bernadette Vergnaud

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) 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.
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Or. fr

Perustelu

Kun otetaan huomioon ristiriitaiset näkemykset siitä, mikä on huonokuntoisten 
moottoripyörien vaikutus onnettomuustilastoihoin, olisi kohtuutonta, että kaksi- ja 
kolmipyöräisiä ajoneuvoja koskisi määräaikaiskatsastuspakko.

Tarkistus 58
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Katsastusten yhdenmukaisuuden 
vuoksi ja asetuksen (EU) N:o 168/20131

säännösten mukaisesti L-ajoneuvoluokan 
– L1e- ja L2e-luokan ajoneuvoja lukuun 
ottamatta – katsastukset eivät saisi koskea 
sitä, onko ajoneuvo joidenkin 
jäsenvaltioiden alueella voimassa olevan 
74kW:n tehorajoituksen mukainen.
__________________
1 EUVL L 60, 2.3.2013, s. 52.

Or. fr

Tarkistus 59
Brian Simpson, Debora Serracchiani

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 joissakin tapauksissa kuorma-
autojen sijaan kaupallisessa maanteiden 
tavaraliikenteessä. On tärkeää varmistaa, 
että tällä tavalla käytettyjä 
maatalousajoneuvoja kohdellaan
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kohdeltava samalla tavalla kuin kuorma-
autoja.

katsastusten suhteen samalla tavalla kuin 
kuorma-autoja.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama sanamuoto kattaisi valtaosan traktoreista, myös ne, jotka harvoin 
kulkevat yleisillä teillä, ja sen vaikutukset maatalouselinkeinoon ja maaseutuyhteisöihin 
olisivat huomattavat kaikkialla Euroopassa.

Tarkistus 60
Phil Bennion

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 kohdeltava samalla tavalla kuin 
kuorma-autoja.

(8) Maatalousajoneuvoja, joiden suurin 
rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h, 
käytetään joissakin tapauksissa kuorma-
autojen sijaan paikallisissa kuljetuksissa.
Niiden riskialttius on verrattavissa kuorma-
autoihin, minkä vuoksi pääasiallisesti 
kaupallisessa maanteiden 
tavaraliikenteessä käytettävät 
maatalousajoneuvot olisi katsastettava.

Or. en

Perustelu

Olisi täsmennettävä, että kuorma-autojen sijaan käytettävät maatalousajoneuvot ovat 
erityistapaus, johon olisi sovellettava omia erityisjärjestelyjä.

Tarkistus 61
Luis de Grandes Pascual

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maatalousajoneuvoja, joiden suurin (8) Maatalousajoneuvoja, joiden suurin 
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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 
kohdeltava samalla tavalla kuin kuorma-
autoja.

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 
kohdeltava samalla tavalla kuin kuorma-
autoja. Näiden ajoneuvojen 
erityisominaisuuksien vuoksi 
jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, onko 
ne katsastettava määräajoin, sen mukaan, 
mikä niiden tavanomainen käyttötarkoitus 
on.

Or. es

Perustelu

Pelkästään se, että T5-luokan ajoneuvoja käytetään joissakin maissa muihin 
käyttötarkoituksiin kuin ne on alun perin suunniteltu, ei tarkoita, että ne pitäisi sisällyttää 
asetukseen. Näiden ajoneuvojen tekniset ominaisuudet eivät ole yhtä vaativat kuin kuorma-
autojen (N2- ja N3-luokan ajoneuvot). Ajoneuvot ovat myös halvempia ja aiheuttavat 
epätervettä kilpailua kuorma-autoihin nähden. Kompromissiratkaisuna olisi annettava 
jäsenvaltioiden päättää, onko ne katsastettava määräajoin.

Tarkistus 62
Anne E. Jensen

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) Museoajoneuvot säilyttävät niiden 
valmistusajankohdan perinteet, niitä 
säilytetään ja ne pidetään historiallisesti 
asianmukaisessa kunnossa ja niitä
käytetään harvoin arkiajoneuvoina. 
Jäsenvaltioiden olisi itse päätettävä, 
tehdäänkö määräaikaiset katsastukset myös 
tällaisille ajoneuvoille vai säännelläänkö 
niiden katsastusjärjestelmää jollakin 
muulla tavoin.

Or. en
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Perustelu

Johdanto-osan 9 kappaleen sisällön määrittämiseksi on tärkeää sisällyttää siihen yleisesti 
käytetty sanamuoto ”historiallisesti asianmukaisessa kunnossa”.

Tarkistus 63
Bernd Lange, Ismail Ertug

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 kulttuuriomaisuutta,
eikä niitä tavallisesti käytetä
arkiajoneuvoina. Jäsenvaltioiden olisi itse 
päätettävä, tehdäänkö määräaikaiset 
katsastukset myös tällaisille ajoneuvoille.
Tämä oikeus ei saa kuitenkaan johtaa 
siihen, että sovellettaisiin alkuperäistä 
tiukempia vaatimuksia. Jäsenvaltioiden 
olisi voitava itse päättää myös muiden 
erikoisajoneuvotyyppien katsastuksista.

Or. de

Perustelu

Museoajoneuvot ovat kulttuuriomaisuutta, eikä niitä tavallisesti käytetä arkiajoneuvoina. Sen 
vuoksi niihin on sovellettava eri sääntöjä.

Tarkistus 64
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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päätettävä, tehdäänkö määräaikaiset 
katsastukset myös tällaisille ajoneuvoille. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava itse päättää 
myös muiden erikoisajoneuvotyyppien 
katsastuksista.

Or. sv

Tarkistus 65
Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Katsastus on täysivaltaista toimintaa, 
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.

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

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää teknisiin määräaikaistarkastuksiin soveltamansa 
järjestelmän rakenteesta, kunhan julkisia tai yksityisiä elimiä valvoo 13 artiklassa määritelty 
valvontaelin.

Tarkistus 66
Hubert Pirker

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 jäsenvaltion tai sen tähän 
tehtävään määräämän julkisen elimen tai 
sen nimeämien ja suoraan valvomien 
elinten tai laitosten, mukaan lukien 
asianmukaisesti hyväksytyt yksityiset 
elimet, on suoritettava katsastukset. Jos 
katsastuksista vastaavat laitokset 
suorittavat samalla ajoneuvojen 
korjauksia, jäsenvaltioiden on erityisesti 
huolehdittava, että katsastusten 
puolueettomuus ja korkea laatu 
säilytetään.

Or. de

Perustelu

Sanamuoto vastaa nykyisen direktiivin 2009/40/EY sanamuotoa, ja tarkoituksena on edelleen 
varmistaa, että käytössä on erilaisia toimivia katsastusmuotoja.

Tarkistus 67
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Katsastus on täysivaltaista toimintaa, 
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.

(10) Katsastus on täysivaltaista toimintaa, 
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 yksityisille tahoille.

Or. fr

Perustelu

Olisi huolehdittava siitä, että katsastusasemat ja ajoneuvokorjaamot ovat muodollisesti 
toisistaan riippumattomia, jotta vältetään eturistiriidat.
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Tarkistus 68
Luis de Grandes Pascual

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Kun on kyse katsastusasemien 
hyväksynnästä, jäsenvaltioiden olisi 
pidettävä mielessä, että liikennealan
palvelut on jätetty palveluista 
sisämarkkinoilla annetun direktiivin 
2006/123/EY soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. es

Tarkistus 69
Isabelle Durant

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jotta vältetään eturistiriidat 
katsastusasemien ja ajoneuvokorjaamojen 
välillä, ajoneuvon katsastusta ja korjausta 
ei saisi suorittaa alle vuoden sisällä 
laitoksissa, joilla on yhteiset edut.

Or. en

Tarkistus 70
Peter van Dalen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Katsastajien olisi katsastuksia 
tehdessään toimittava riippumattomasti, 
ja kaikenlaisia eturistiriitoja olisi 

Poistetaan.
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vältettävä. Katsastustulosten ei tämän 
vuoksi tulisi olla yhteydessä palkkaan eikä 
muuhun taloudelliseen tai 
henkilökohtaiseen etuun.

Or. nl

Perustelu

Hollantilainen järjestelmä, jossa korjaamot myös katsastavat ajoneuvot ja kansallinen 
valvontaviranomainen tekee satunnaistarkastuksia, toimii erinomaisesti. Se, että korjaamot 
voivat menettää lupansa ja siten liiketoimintamahdollisuutensa, varmistaa hollantilaisen 
ajoneuvokannan katsastusten korkean laadun. Komission ehdottama riippumattomuus ei siis 
ole suotavaa.

Tarkistus 71
Hubert Pirker

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Katsastajien olisi katsastuksia 
tehdessään toimittava riippumattomasti, ja 
kaikenlaisia eturistiriitoja olisi vältettävä. 
Katsastustulosten ei tämän vuoksi tulisi 
olla yhteydessä palkkaan eikä muuhun 
taloudelliseen tai henkilökohtaiseen 
etuun.

(13) Katsastajien olisi katsastuksia 
tehdessään toimittava riippumattomasti, ja 
kaikenlaisia eturistiriitoja olisi vältettävä. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
arvioinnit suoritetaan asianmukaisesti, ja 
kiinnitettävä erityistä huomiota sellaisten 
elinkeinonharjoittajien tekemien 
arvioiden puolueettomuuteen, joilla on 
lupa korjata ajoneuvoja.

Or. de

Tarkistus 72
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Katsastajien olisi katsastuksia 
tehdessään toimittava riippumattomasti, ja 
kaikenlaisia eturistiriitoja olisi vältettävä. 

(13) Katsastajien olisi katsastuksia 
tehdessään toimittava riippumattomasti, ja 
kaikenlaisia eturistiriitoja olisi vältettävä. 
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Katsastustulosten ei tämän vuoksi tulisi 
olla yhteydessä palkkaan eikä muuhun 
taloudelliseen tai henkilökohtaiseen 
etuun.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
arvioinnit suoritetaan asianmukaisesti ja 
että ajoneuvojen katsastusasemat, jotka 
suorittavat myös ajoneuvojen korjauksia, 
ovat puolueettomia.

Or. de

Perustelu

Ajoneuvojen katsastusta koskevassa unionin nykyisessä direktiivissä yksityisten elinten 
nimeäminen katsastusasemiksi on jätetty jäsenvaltioiden vastuulle. Myös uudessa asetuksessa 
olisi säädettävä samoin.

Tarkistus 73
Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Katsastajien olisi katsastuksia 
tehdessään toimittava riippumattomasti, ja 
kaikenlaisia eturistiriitoja olisi vältettävä. 
Katsastustulosten ei tämän vuoksi tulisi 
olla yhteydessä palkkaan eikä muuhun 
taloudelliseen tai henkilökohtaiseen etuun.

(13) Katsastajien olisi katsastuksia 
tehdessään toimittava riippumattomasti, ja 
kaikenlaisia eturistiriitoja olisi vältettävä. 
Katsastustulosten ei tämän vuoksi tulisi 
olla yhteydessä palkkaan eikä muuhun 
taloudelliseen tai henkilökohtaiseen etuun. 
Mikään ajoneuvojen tuotantoon, 
myyntiin, vuokraukseen, huoltoon tai 
korjaamiseen liittyvä toiminta ei saisi 
vaarantaa katsastusten objektiivisuutta, 
puolueettomuutta ja riippumattomuutta.

Or. en

Tarkistus 74
Ismail Ertug

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(13 a) Jotta varmistetaan tarkastuksia 
suorittavien eri elinten riittävä 
riippumattomuus, on tärkeää, että 
katsastusasemat soveltavat 
puolueettomuutta koskevia 
yhdenmukaistettuja ja tunnustettuja, 
esimerkiksi EN ISO/IEC 17020 
-standardin mukaisia normeja.

Or. en

Tarkistus 75
Bernadette Vergnaud

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 ja, erityisesti jos ajoneuvoa on 
käytetty intensiivisesti, matkamittari on 
saavuttanut tietyn lukeman.

Or. fr

Perustelu

Yli kuusi vuotta vanhojen ajoneuvojen tiheämpi katsastaminen tuntuu kohtuuttomalta 
turvallisuusvaatimukselta ja merkitsisi huomattavaa hallinnollista ja taloudellista 
lisärasitetta.
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Tarkistus 76
Younous Omarjee

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 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.

Or. fr

Tarkistus 77
Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Katsastuksessa olisi tarkastettava 
kaikki kohteet, joilla on merkitystä 
katsastettavan ajoneuvon suunnittelun, 
rakenteen ja laitteiden kannalta. Näiden 
kohteiden osalta ja ajoneuvoteknologian 
nykytilanne huomioon ottaen olisi 
nykyaikaiset sähköjärjestelmät lisättävä 
katsastettavien kohteiden luetteloon. 
Katsastusten yhdenmukaisuus edellyttää, 
että kustakin katsastuskohteesta 
vahvistetaan testausmenetelmät.

(19) Katsastuksessa olisi tarkastettava 
kaikki kohteet, joilla on merkitystä 
katsastettavan ajoneuvon suunnittelun, 
rakenteen ja laitteiden kannalta. Nämä 
kohteet olisi päivitettävä ajoneuvojen 
turvallisuutta koskevan tutkimuksen ja 
tekniikan kehityksen mukaan. Pyöriä, 
jotka on asennettu standardista
poikkeaviin akseleihin ja jotka siten eivät 
vastaa vaatimuksia, olisi pidettävä 
turvallisuuden kannalta kriittisenä 
kohteena, ja ne olisi sen vuoksi 
katsastettava. Näiden kohteiden osalta ja 
ajoneuvoteknologian nykytilanne 
huomioon ottaen olisi nykyaikaiset 
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sähköjärjestelmät lisättävä katsastettavien 
kohteiden luetteloon. Katsastusten 
yhdenmukaisuus edellyttää, että kustakin 
katsastuskohteesta vahvistetaan 
testausmenetelmät.

Or. en

Perustelu

Standardista poikkeaviin akseleihin asennettuihin pyöriin, jotka eivät vastaa vaatimuksia tai 
ovat vioittuneet, liittyy vakavia vastuu- ja turvallisuuskysymyksiä. Sellaisten pyörien, jotka 
eivät ole yhteensopivia pyörän navan kanssa, katsastamista olisi pidettävä turvallisuuden 
kannalta kriittisenä, minkä vuoksi ne olisi sisällytettävä kohteisiin, jotka on tarkastettava 
katsastuksen aikana.

Tarkistus 78
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Kun ajoneuvossa havaitaan 
katsastuksen aikana puutteita ja erityisesti 
tieliikenneturvallisuutta vaarantavia 
puutteita, kyseisen ajoneuvon 
rekisteröinnin haltijan olisi korjattava nämä 
puutteet viipymättä. Kun ajoneuvossa 
havaitaan vaarallisia puutteita, ajoneuvon 
rekisteröinti olisi keskeytettävä, kunnes
nämä puutteet on korjattu kokonaan.

(21) Kun ajoneuvossa havaitaan 
katsastuksen aikana puutteita ja erityisesti 
tieliikenneturvallisuutta vaarantavia 
puutteita, kyseisen ajoneuvon 
rekisteröinnin haltijan olisi korjattava nämä 
puutteet viipymättä. Kun ajoneuvossa 
havaitaan vaarallisia puutteita, ajoneuvolla 
ei saisi ajaa yleisillä teillä ennen kuin
nämä puutteet on korjattu kokonaan.

Or. fr

Tarkistus 79
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 kappale
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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 
kotimaisessa kaupassa ja 30–40:tä 
prosenttia rajat ylittävässä kaupassa, 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 järjestelmällisesti
rikoksena, josta voidaan langettaa 
seuraamus. Jäsenvaltioiden olisi 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että matkamittarin 
lukema on paikkansapitävä ajoneuvon 
koko käyttöiän ajan. Tämä voidaan 
toteuttaa perustamalla 
ajokilometritietokanta, jonne kerätään 
tiedot ajoneuvon kilometrilukemasta, 
jonka erinäiset autoteollisuuden toimijat, 
kuten viralliset jälleenmyyjät, korjaamot 
tai katsastusasemat jo kirjaavat ylös.

Or. en

Perustelu

Auton historiaa on vaikeampi jäljittää, jos auto on tuontiauto. Matkamittarin lukema 
ensimmäisessä katsastuksessa on olennaisen tärkeä parametri, joka määrittää ajoneuvon 
myöhemmän katsastustiheyden. Sen vuoksi on välttämätöntä, että jäsenvaltiot toteuttavat 
kaikki mahdolliset toimenpiteet varmistaakseen, että matkamittarin lukemat ovat luotettavat 
ja paikkansapitävät, etenkin silloin, kun ajoneuvo katsastetaan ensimmäistä kertaa.

Tarkistus 80
Mathieu Grosch
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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 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. 
Sellaisen tietokannan perustaminen, 
johon tallennetaan tietosuojasäännöksiä 
asianmukaisesti noudattaen ajoneuvojen 
ajokilometrit ja vakavat onnettomuudet, 
joissa ne ovat olleet osallisina, auttaa 
myös ehkäisemään tietojen omavaltaista 
muuttamista ja asettamaan tärkeitä tietoja 
saataville. Matkamittareihin liittyviä 
petoksia olisi lisäksi pidettävä 
järjestelmällisemmin rikoksena, josta 
voidaan langettaa seuraamus.

Or. de

Tarkistus 81
Phil Bennion, Philippe De Backer

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 

(23) Matkamittareihin liittyvien petosten 
uskotaan koskevan 5–12:ta prosenttia 
käytettyinä myydyistä autoista, mikä 
aiheuttaa vuosittain useiden miljardien 
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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.

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. Jotta jäsenvaltiot voisivat 
torjua matkamittareihin liittyviä petoksia 
entistä tehokkaammin, niillä olisi oltava 
keskustietokanta, jonne ne keräävät 
ajokilometritiedot.

Or. en

Perustelu

Jälleenmyyjät, korjaamot ja katsastusasemat kirjaavat ajoneuvon kilometrilukeman ylös jo 
nyt, mutta jos perustettaisiin keskustietokanta, jonne nämä tiedot kerättäisiin, voitaisiin 
vähentää merkittävästi matkamittareihin liittyvistä petoksista kuluttajille aiheutuvia 
kustannuksia.

Tarkistus 82
Luis de Grandes Pascual

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 

(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. Komission olisi 
matkamittareihin liittyvien petosten 
ehkäisemiseksi tarkasteltava, olisiko 
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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.

tehtävä uusia kuluttajapolitiikkaa 
koskevia ehdotuksia.

Or. es

Perustelu

Matkamittareita koskevaa sääntelyä ei ole, eikä matkamittareita edellytetä tyyppihyväksyntää 
varten tai ajoneuvojen liikennekelpoisuutta varten. Niiden avulla vain saadaan tietoa, ja 
sellaisiksi ne on tarkoitettu. Ehdotuksen oikeusperusta ei anna mahdollisuutta sisällyttää tätä 
asiaa säädökseen. Se kuuluu kuluttajapolitiikan yhteyteen.

Tarkistus 83
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Katsastusasemien hyväksyminen 
tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää 
akkreditointia ja markkinavalvontaa 
koskevista vaatimuksista annetun 
asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti 
ei voi olla jäsenvaltioille velvollisuus.

Or. pl

Tarkistus 84
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Katsastus on osa laajempaa 
sääntelyjärjestelmää, jolla hallinnoidaan 
ajoneuvoja koko niiden käyttöiän ajan 

(25) Katsastus on osa laajempaa 
sääntelyjärjestelmää, jolla hallinnoidaan 
ajoneuvoja koko niiden käyttöiän ajan 
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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.

hyväksynnästä, rekisteröinnistä ja 
tarkastuksista alkaen aina romuttamiseen 
asti. Jäsenvaltioiden ja valmistajien 
sähköisten ajoneuvotietokantojen
kehittäminen ja yhteenliittäminen 
parantaisi koko ajoneuvon hallinnollisen 
ketjun tehokkuutta ja vähennettävä 
kustannuksia ja hallinnollista taakkaa.

Or. fr

Tarkistus 85
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Asetuksen tavoitteena olisi oltava 
kannustaa yhdenmukaistamaan ja 
standardoimaan ajoneuvojen 
määräaikaisia katsastuksia entisestään. 
Tämän pitäisi lopulta johtaa 
määräaikaiskatsastusten 
sisämarkkinoiden syntymiseen Euroopan 
unionissa. Näillä sisämarkkinoilla olisi 
käytössä katsastustodistusten 
vastavuoroista tunnustamista koskeva 
järjestelmä, joka antaisi mahdollisuuden 
katsastaa ajoneuvot missä tahansa 
jäsenvaltiossa. Tämän vuoksi Euroopan 
komission olisi laadittava kertomus 
yhdenmukaistamisprosessin edistymisestä, 
jotta voidaan määrittää, milloin 
vastavuoroinen tunnustaminen olisi 
mahdollista.

Or. en
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Perustelu

Tarvitaan etenemissuunnitelmaa, jonka avulla voidaan toteuttaa katsastustodistusten 
täysimääräinen vastavuoroinen tunnustaminen, joka voisi johtaa sisämarkkinoiden 
syntymiseen katsastusten alalla.

Tarkistus 86
Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Tämän asetuksen täydentäminen 
teknisillä yksityiskohdilla edellyttää, että 
komissiolle siirretään Euroopan unionin 
toiminnasta annetun sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti valta antaa 
säädöksiä, jotta otettaisiin huomioon 
tarvittaessa unionin ajoneuvoluokkien 
tyyppihyväksyntälainsäädännön kehitys ja 
tarve saattaa liitteet ajan tasalle tekniikan 
kehityksen vuoksi. On erityisen tärkeää, 
että komissio järjestää asiaa 
valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, 
myös asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

(26) Tämän asetuksen saattaminen ajan 
tasalle edellyttää, että komissiolle 
siirretään Euroopan unionin toiminnasta 
annetun sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti valta antaa säädöksiä, jotta 
otettaisiin huomioon tarvittaessa unionin 
ajoneuvoluokkien 
tyyppihyväksyntälainsäädännön kehitys ja 
tarve saattaa liitteet ajan tasalle tekniikan
kehityksen vuoksi. On erityisen tärkeää, 
että komissio järjestää asiaa 
valmistellessaan asianmukaiset kuulemiset, 
myös asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että 
asiaankuuluvat asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(29) Koska tämän asetuksen tavoitetta, eli 
ajoneuvojen katsastusten tekemistä 
unionissa koskevien yhteisten 
vähimmäisvaatimusten ja 
yhdenmukaistettujen sääntöjen 
säätämistä, ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
perussopimuksen 5 artiklassa määrätyn 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa määrätyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on 
tarpeen kyseisen tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Olisi säilytettävä katsastusten lainsäädäntökehyksen nykyinen muoto ja muutettava 
asetusehdotus direktiiviehdotukseksi, jotta jäsenvaltioilla olisi toimivalta päättää 
moottoriajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia koskevista järjestelyistä.

Tarkistus 88
Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Koska tämän asetuksen tavoitetta, eli 
ajoneuvojen katsastusten tekemistä 
unionissa koskevien yhteisten 
vähimmäisvaatimusten ja 
yhdenmukaistettujen sääntöjen säätämistä, 
ei voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä 
perussopimuksen 5 artiklassa määrätyn 

(29) Koska tämän asetuksen tavoitetta, eli 
ajoneuvojen katsastusten tekemistä 
unionissa koskevien yhteisten 
vähimmäisvaatimusten ja 
yhdenmukaistettujen sääntöjen säätämistä, 
ei voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä 
perussopimuksen 5 artiklassa määrätyn 
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toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa määrätyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa määrätyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
Jäsenvaltiot voivat päättää säätää 
vähimmäisvaatimuksia tiukemmista 
vaatimuksista.

Or. de

Tarkistus 89
Jörg Leichtfried

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Koska tämän asetuksen tavoitetta, eli 
ajoneuvojen katsastusten tekemistä 
unionissa koskevien yhteisten 
vähimmäisvaatimusten ja 
yhdenmukaistettujen sääntöjen säätämistä, 
ei voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan 
saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni 
voi toteuttaa toimenpiteitä 
perussopimuksen 5 artiklassa määrätyn 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa määrätyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

(29) Koska tämän asetuksen tavoitetta, eli 
ajoneuvojen katsastusten tekemistä 
unionissa koskevien yhteisten 
vähimmäisvaatimusten ja 
yhdenmukaistettujen sääntöjen säätämistä, 
ei voida riittävällä tavalla saavuttaa 
jäsenvaltioiden toimin, ja 
vähimmäisvaatimuksia koskeva kehys
voidaan luoda paremmin unionin tasolla, 
unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
perussopimuksen 5 artiklassa määrätyn 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa määrätyn 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi, eikä 
jäsenvaltioiden vakiintuneita ja hyvin 
toimivia katsastusjärjestelmiä pitäisi 
turhaan merkittävästi muuttaa ja siten 
heikentää.

Or. de

Perustelu

Itävallan katsastusasemien verkoston kaltaisia toimivia, luotettavia ja tunnustettuja 
moottoriajoneuvojen katsastusjärjestelmiä ei pidä heikentää turhan yksityiskohtaisella 
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unionin lainsäädännöllä.

Tarkistus 90
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
ajoneuvojen määräaikaisten katsastusten 
järjestelmä.

Tässä direktiivissä lisätään ajoneuvojen 
katsastusta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja 
ympäristönsuojelun tehostamiseksi.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioissa on jo voimassa oleva katsastusjärjestelmä. Uutta on ennen kaikkea se, että 
vähimmäisvaatimukset ulotetaan koskemaan uusia sääntelyaloja, kuten esimerkiksi 
katsastusasemia, katsastajia ja katsastuslaitteita.

Tarkistus 91
Peter van Dalen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
ajoneuvojen määräaikaisten katsastusten 
järjestelmä.

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
ajoneuvojen määräaikaisten katsastusten 
järjestelmä.

Or. nl

Tarkistus 92
Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
ajoneuvojen määräaikaisten katsastusten 
järjestelmä.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yleisillä 
teillä käytettävien ajoneuvojen 
määräaikaisten katsastusten järjestelmä. 
Katsastukset suoritetaan teknisten 
vähimmäisnormien ja -vaatimusten 
mukaisesti liikenneturvallisuuden ja 
ympäristönsuojelun korkean tason 
varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Direktiivi on asianmukaisempi väline, joka tukee asianmukaisesti liikenneturvallisuusnormeja 
ja pohjautuu olemassa oleviin lainsäädäntöprosesseihin, joita on viimeksi saatettu ajan 
tasalle direktiivissä 2009/40/EY. Asetus ei ole tarpeen ehdotuksen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 93
Markus Ferber

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

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan N2-, 
N3- ja O4-luokan ajoneuvojen 
turvallisuustarkastukset. Tarkastuksissa 
tarkastetaan 5 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti ajoneuvon osat, jotka 
rikkoutuvat ja kuluvat herkästi, kuten 
alusta/kori/liittimet, ohjaus, 
renkaat/pyörät ja jarrujärjestelmät.  
Komissio vahvistaa asiaankuuluvat 
tekniset yksityiskohdat liitteessä V.

Or. de

Perustelu

Turvallisuustarkastuksilla on suuri merkitys liikenneturvan kannalta, koska niillä 
varmistetaan, että hyötyajoneuvoja huolletaan korkealuokkaisesti. Ne auttavat myös 
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pidentämään niiden käyttöikää ja lyhentämään suunnittelemattomia käyttökatkoksia.

Tarkistus 94
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

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 direktiiviä sovelletaan 
ajoneuvoihin, joiden rakenteellinen nopeus 
on yli 25 km/h ja jotka kuuluvat seuraaviin 
direktiivissä 2007/46/EY ja direktiivissä 
2003/37/EY tarkoitettuihin luokkiin:

Or. fr

Tarkistus 95
Debora Serracchiani, Brian Simpson

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

Perustelu

Onnettomuudet, joissa on osallisina kevyitä perävaunuja, ovat harvinaisia ja johtuvat 
suurelta osin kuljettajan virheistä – joko siitä, miten perävaunu on kiinnitetty, tai 
epäasianmukaisesta ajotavasta. Kevyiden perävaunujen katsastaminen merkitsisi lisäksi 
kohtuutonta rasitetta maanviljelijöille ja pienyrityksille, joilla on runsaasti pieniä 
perävaunuja. Se lisäisi kustannuksia ja veisi aikaa liiketoiminnalta.

Tarkistus 96
Peter van Dalen



AM\931123FI.doc 39/146 PE507.994v01-00

FI

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. nl

Tarkistus 97
Philip Bradbourn

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 98
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

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.

(Tämä tarkistus koskee koko tekstiä. Jos 
tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on 
tehtävä vastaavat muutokset.)

Or. en
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Perustelu

Onnettomuudet, joissa on osallisina kevyitä ja keskiraskaita perävaunuja, liittyvät useimmiten 
ylikuormitukseen tai liian suureen ajonopeuteen. Sen vuoksi niitä olisi käsiteltävä vastaavasti 
tienvarsitarkastuksin.

Tarkistus 99
Marian Harkin

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 100
Jim Higgins

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 101
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

suurin sallittu massa on enintään 3 500 kg 
– O2-luokan ajoneuvo,

Or. fr

Tarkistus 102
Bernadette Vergnaud

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,

– perävaunut ja puoliperävaunut, joiden 
suurin sallittu massa on 750–3 500 kg –
O2-luokan ajoneuvo,

Or. fr

Perustelu

Alle 500 kg:n painoisia O1-luokan perävaunuja ei yleensä rekisteröidä, joten vaikuttaa siis 
siltä, että niiden määräaikaiskatsastusta on mahdoton vaatia.

Tarkistus 103
Luis de Grandes Pascual

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,

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

Or. es

Perustelu

Kevyet O1-luokan perävaunut ovat lisäajoneuvoja, joita käytetään satunnaisesti erityisiin 
tarpeisiin, jotka eivät liity liikenteeseen. Niitä ei tarvitse missään jäsenvaltiossa rekisteröidä. 
Niitä ei siis ole missään virallisissa ajoneuvorekistereissä, ja siten niitä on mahdotonta 
valvoa virallisesti.
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Tarkistus 104
Corien Wortmann-Kool

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,

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

Or. en

Perustelu

Useimmissa jäsenvaltioissa ei rekisteröidä O1-luokan ajoneuvoja.

Tarkistus 105
Younous Omarjee

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

Tarkistus 106
Peter van Dalen

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.
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Or. nl

Tarkistus 107
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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

Tarkistus 108
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

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

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti yksittäisten jäsenvaltioiden olisi voitava 
päättää, olisiko katsastusvaatimuksia sovellettava myös kaksi- ja kolmipyöräisiin 
moottoriajoneuvoihin.

Tarkistus 109
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ei ole olemassa luotettavia liikenneturvallisuustilastoja, jotka viittaisivat siihen, että näiden 
ajoneuvoluokkien turvallisuuteen liittyisi erityisiä ongelmia. Useimpia näistä ajoneuvoista 
käytetään paikallisissa tai alueellisissa kuljetuksissa. Erityisesti moottoripyöräonnettomuudet 
johtuvat yleensä inhimillisestä virheestä pikemmin kuin teknisestä viasta.

Tarkistus 110
Marian Harkin

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

Tarkistus 111
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv
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Tarkistus 112
Dieter-Lebrecht Koch

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 – L2e-, 
L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-luokan ajoneuvo,

(Katsastettavat ajoneuvoluokat olisi 
muutettava vastaavasti koko tekstissä.)

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioita ei pitäisi vaatia pitämään mopedien katsastamista vähimmäisvaatimuksena; 
sen pitäisi pikemminkin olla valinnaista.

Tarkistus 113
Peter van Dalen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– pyörillä varustetut traktorit, joiden 
suurin rakenteellinen nopeus on yli 
40 km/h – T5-luokan ajoneuvo.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 114
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– pyörillä varustetut traktorit, joiden 
suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 
km/h – T5-luokan ajoneuvo.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Näiden ajoneuvojen sääntely on jäsenvaltioiden vastuulla. Niitä ei yleensä käytetä 
kansainvälisissä kuljetuksissa.

Tarkistus 115
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– pyörillä varustetut traktorit, joiden 
suurin rakenteellinen nopeus on yli 40 
km/h – T5-luokan ajoneuvo.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 116
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– pyörillä varustetut traktorit, joiden suurin 
rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h – T5-
luokan ajoneuvo.

– pääasiassa yleisillä teillä kaupallisessa 
maanteiden tavaraliikenteessä käytettävät
pyörillä varustetut T5-luokan traktorit, 
joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 
40 km/h.

Or. en
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Perustelu

On tarpeen tehdä ero yksinomaan maataloustarkoituksiin käytettävien traktoreiden ja 
sellaisten traktoreiden välillä, joita saatetaan käyttää myös maanteiden tavaraliikenteessä.

Tarkistus 117
Luis de Grandes Pascual

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– pyörillä varustetut traktorit, joiden 
suurin rakenteellinen nopeus on yli 
40 km/h – T5-luokan ajoneuvo.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Pelkästään se, että T5-luokan ajoneuvoja käytetään joissakin maissa muihin 
käyttötarkoituksiin kuin ne on alun perin suunniteltu, ei tarkoita, että ne pitäisi sisällyttää 
asetukseen. Kompromissiratkaisuna olisi annettava jäsenvaltioiden päättää, onko ne 
katsastettava määräajoin.

Tarkistus 118
Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– pyörillä varustetut traktorit, joiden suurin 
rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h – T5-
luokan ajoneuvo.

– pääasiassa yleisillä teillä kaupallisessa 
maanteiden tavaraliikenteessä käytettävät
pyörillä varustetut T5-luokan traktorit, 
joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 
40 km/h – T5-luokan ajoneuvo.

Or. en

Tarkistus 119
Vilja Savisaar-Toomast
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– pyörillä varustetut traktorit, joiden suurin 
rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h – T5-
luokan ajoneuvo.

– pyörillä varustetut traktorit, joiden suurin 
rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h ja 
joita käytetään kuljetuspalvelun 
tarjoamiseen – T5-luokan ajoneuvo.

Or. et

Perustelu

Asetusta ei pitäisi soveltaa traktoreihin, joita käytetään maa- ja metsätaloudessa, koska ne 
osallistuvat tavanomaiseen liikenteeseen vain hyvin vähän ja koska ei ole olemassa mitään 
lisäarvioita liikenneonnettomuuksista, jotka olisivat johtuneet niissä olleista teknisistä 
puutteista.

Tarkistus 120
Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– pyörillä varustetut traktorit, joiden suurin 
rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h – T5-
luokan ajoneuvo.

– pyörillä varustetut traktorit, joiden suurin 
rakenteellinen nopeus on yli 40 km/h – T5-
luokan ajoneuvo – ja joita on 
asianomaisessa jäsenvaltiossa luvallista 
käyttää lastatun perävaunun kanssa 
yleisillä teillä yli 40 km/h:n nopeudella.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa näitä ajoneuvoja käytetään N2- ja N3-luokan ajoneuvojen 
vaihtoehtona tavarakuljetuksissa. Maanviljelijät käyttävät traktoreita, joilla pystyy ajamaan 
yli 40 km/h:n nopeudella, mutta jos tavaroita kuljetetaan yksinomaan alle 40 km/h:n 
nopeudella, on todennäköistä, että tavarakuljetukset ovat sivuosassa pääkäyttöön nähden. 
Koska näitä ajoneuvoja ei tarvitse tarkastaa määräajoin, niiden edellytetään edelleen olevan 
liikennekelpoisia yleisillä teillä käytettäessä, ja jäsenvaltiot voivat sisällyttää ne 
soveltamisalaan niin halutessaan.
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Tarkistus 121
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 8 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Jäsenvaltiot voivat ulottaa 
määräaikaiskatsastukset koskemaan myös 
muita ajoneuvoluokkia. Niiden on 
ilmoitettava komissiolle kaikista tällaisista 
päätöksistä ja perusteltava ne.

Or. de

Perustelu

Jos sellaisten ajoneuvoluokkien katsastaminen määräajoin osoittautuu tarpeelliseksi, jotka 
eivät vielä sisälly tämän direktiivin soveltamisalaan, jäsenvaltioiden on voitava toteuttaa 
tarvittavat toimet.

Tarkistus 122
Luis de Grandes Pascual

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta ei sovelleta 2. Jäsenvaltiot voivat jättää tämän 
asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 
seuraavat niiden alueella rekisteröidyt 
ajoneuvot:

Or. es

Perustelu

Koska tilanne vaihtelee jäsenvaltioittain, toissijaisuusperiaatteen soveltamiselle olisi jätettävä 
riittävästi liikkumavaraa.

Tarkistus 123
Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. perävaunuihin, joiden rekisteröintiä 
jäsenvaltiot eivät edellytä,

Or. en

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa perävaunuja ei tarvitse rekisteröidä. Tekniset katsastukset olisivat 
siis mahdottomia.

Tarkistus 124
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– museoajoneuvoihin, (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. sv

Tarkistus 125
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

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

Komission teksti Tarkistus

– kaksi- tai kolmipyöräisiin ajoneuvoihin 
– L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja 
L7e-luokan ajoneuvo,

Or. fr

Tarkistus 126
Phil Bennion, Jacqueline Foster
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– puolustusvoimille, palokunnille, 
pelastuspalveluille, hätäpalveluille tai 
pelastustoimelle kuuluviin ajoneuvoihin,

– puolustusvoimien, palokuntien, 
pelastuspalveluiden, hätäpalveluiden tai 
pelastustoimen käyttämiin ajoneuvoihin,

Or. en

Perustelu

Joissakin tapauksissa puolustusvoimien käyttämät ajoneuvot ovat leasing-ajoneuvoja tai 
muunlaisella sopimuksella vuokrattuja.

Tarkistus 127
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maatalous-, puutarhanhoito-, 
metsätalous-, maanviljely- tai
kalastusyritysten käyttämiin ajoneuvoihin, 
joiden suurin rakenteellinen nopeus on 
enintään 40 km/h,

– maatalous-, puutarhanhoito-, 
metsätalous-, maanviljely- tai
kalastustarkoituksiin käytettävät 
ajoneuvot, joita käytetään vain
asianomaisen jäsenvaltion alueella;

Or. en

Perustelu

On tarpeen tehdä ero kuorma-autojen kanssa kilpailevien traktoreiden ja sellaisten 
traktoreiden välillä, joita käytetään vain maatalous-, puutarhanhoito-, metsätalous-, 
maanviljely- tai kalastustoimintaan. Kun näiden ajoneuvojen käyttö rajataan vain niiden 
oman jäsenvaltion alueelle, ehkäistään niiden käyttö tavaraliikennetoiminnassa Manner-
Euroopassa.

Tarkistus 128
Vilja Savisaar-Toomast



PE507.994v01-00 52/146 AM\931123FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– maatalous-, puutarhanhoito-, 
metsätalous-, maanviljely- tai 
kalastusyritysten käyttämiin ajoneuvoihin, 
joiden suurin rakenteellinen nopeus on 
enintään 40 km/h,

– maatalous-, puutarhanhoito-, 
metsätalous-, maanviljely- tai 
kalastusyritysten käyttämiin ajoneuvoihin, 
joita ei käytetä kuljetuspalvelujen 
tarjoamiseen,

Or. et

Perustelu

Asetusta olisi sovellettava pääasiassa ajoneuvoihin, joita käytetään säännöllisesti 
jokapäiväisessä liikenteessä, mutta ei niihin, joita käytetään pääasiassa liikenteen 
ulkopuolella.

Tarkistus 129
Luis de Grandes Pascual

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

Komission teksti Tarkistus

– pyörillä varustettuihin traktoreihin, 
joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 
40 km/h – T5-luokan ajoneuvo.

Or. es

Perustelu

Pelkästään se, että T5-luokan ajoneuvoja käytetään joissakin maissa muihin 
käyttötarkoituksiin kuin ne on alun perin suunniteltu, ei tarkoita, että ne pitäisi sisällyttää 
asetukseen. Kompromissiratkaisuna olisi annettava jäsenvaltioiden päättää, onko ne 
katsastettava määräajoin.

Tarkistus 130
Younous Omarjee

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

– kaksi- tai kolmipyöräisiin ajoneuvoihin 
– L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja 
L7e-luokan ajoneuvo,

Or. fr

Tarkistus 131
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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.

Or. fr

Tarkistus 132
Younous Omarjee

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.

Or. fr

Tarkistus 133
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson
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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.

Or. sv

Tarkistus 134
Anne E. Jensen

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 on valmistettu vähintään 30 vuotta 
sitten ja joita säilytetään ja jotka pidetään 
historiallisesti asianmukaisessa kunnossa.

Or. en

Perustelu

Määritelmä on liian rajoittava, koska museoajoneuvojen varaosat ovat usein uusia eivätkä 
vastaa ajoneuvon historiallisia komponentteja. Lisäksi museoajoneuvoihin tehdään usein 
teknisiä muutoksia niiden käyttöiän aikana esimerkiksi turvallisuusvaatimusten vuoksi. Myös 
ajoneuvon ulkonäkö muuttuu sen käyttöiän aikana. Muutoksista huolimatta ajoneuvo säilyttää 
aina alkuperäisen luonteensa ja henkensä.

Tarkistus 135
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. sv

Tarkistus 136
Anne E. Jensen

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

Komission teksti Tarkistus

– ne on valmistettu vähintään 30 vuotta 
sitten,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 137
Anne E. Jensen

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

Tarkistus 138
Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kun tavoitteena pidetään sellaisten varaosien käyttämistä, jotka jäljittelevät ajoneuvon 
historiallisia komponentteja, olisi otettava huomioon tapaukset, joissa tiettyjä osia ei enää 
valmisteta tai niitä ei ole enää saatavissa.

Tarkistus 139
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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

Komission teksti Tarkistus

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

– niitä säilytetään ja ne pidetään 
historiallisesti asianmukaisessa kunnossa;

Or. en

Tarkistus 140
Bernd Lange, Ismail Ertug

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 entistetään 
käyttämällä varaosia, jotka jäljittelevät 
ajoneuvon historiallisia komponentteja tai 
ovat peräisin kyseiseltä aikakaudelta;

Or. de
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Perustelu

Museoajoneuvot ovat kulttuuriomaisuutta. Sen vuoksi määritelmän vaatimusten on myös 
oltava selviä. Vain alkuperäisessä kunnossaan olevat ajoneuvot ovat aitoja museoajoneuvoja.
Tässä asetuksessa annettu määritelmä on ensimmäinen unionin lainsäädännössä annettu 
museoajoneuvon määritelmä. Koska sitä voidaan käyttää myöhemmän lainsäädännön 
pohjana, sen on oltava erityisen yksiselitteinen.

Tarkistus 141
Anne E. Jensen

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 142
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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 143
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 3 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 144
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 tai 
jousituksen kaltaisten pääosien teknisiin 
ominaisuuksiin ei ole tehty mitään 
merkittäviä muutoksia, ja

Or. fr

Tarkistus 145
Bernd Lange, Ismail Ertug

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, 
ajoneuvotyypin tai jousituksen kaltaisten 
pääosien teknisiin ominaisuuksiin ei ole 
tehty mitään muutoksia tai ne ovat 
peräisin kyseiseltä aikakaudelta,

Or. de
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Tarkistus 146
Anne E. Jensen

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

Komission teksti Tarkistus

– niiden ulkonäköä ei ole muutettu; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 147
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Komission teksti Tarkistus

– niiden ulkonäköä ei ole muutettu; Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 148
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

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

Komission teksti Tarkistus

– niiden ulkonäköä ei ole muutettu; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 149
Isabelle Durant

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 4 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– niiden ulkonäköä ei ole muutettu; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 150
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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

Komission teksti Tarkistus

– niiden ulkonäköä ei ole muutettu; Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 151
Bernd Lange, Ismail Ertug

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

Komission teksti Tarkistus

– niiden ulkonäköä ei ole muutettu; – niiden ulkonäköä ei ole muutettu tai 
niiden ulkonäkö on alkuperäisen 
aikakauden mukainen;

Or. de

Tarkistus 152
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– mallia ei enää valmisteta; 
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Or. fr

Tarkistus 153
Bernd Lange, Ismail Ertug

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– ne ovat peräisin kyseiseltä aikakaudelta:
muutokset ovat peräisin kyseiseltä 
aikakaudelta, jos ne olivat oikeudellisesti 
ja teknisesti mahdollisia enintään 
kymmenen vuoden ajan ajoneuvon 
valmistusajankohdasta;

Or. de

Tarkistus 154
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’rekisteröintitodistuksen haltijalla’ 
henkilöä, jonka nimiin ajoneuvo on 
rekisteröity;

Poistetaan.

Or. sv

Tarkistus 155
Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ’rekisteröintitodistuksen haltijalla’ (8) ’rekisteröintitodistuksen haltijalla’ 
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henkilöä, jonka nimiin ajoneuvo on 
rekisteröity;

henkilöä, jonka nimiin ajoneuvo on 
rekisteröity, tai henkilöä, jolla on 
asianomaisen ajoneuvon pysyvä 
käyttöoikeus;

Or. en

Perustelu

Joissakin maissa ajoneuvon käyttäjän ei tarvitse olla sen omistaja. Henkilö, jolla on 
ajoneuvon pysyvä käyttöoikeus, voi olla samassa asemassa kuin ajoneuvon rekisteröity 
omistaja huolimatta siitä, että rekisteröintiasiakirjassa on omistajan nimi. Joissakin maissa 
asiakirjassa voi olla jopa kaksi nimeä. Nämä erot voivat aiheuttaa sekaannuksia, kun 
ajoneuvoa tarkastetaan muissa jäsenvaltioissa, joissa tällaiset järjestelmät eivät ehkä ole 
sallittuja.

Tarkistus 156
Jacqueline Foster

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’ tämän direktiivin 
liitteiden mukaisesti suoritettavaa 
tarkastusta, jolla varmistetaan, että
ajoneuvoa on turvallista käyttää yleisillä 
teillä ja että se on vaadittujen 
ympäristöominaisuuksien mukainen;

Or. en

Perustelu

Liitteissä on esitetty ajoneuvon kuntoa ja komponentteihin liittyviä vaatimuksia koskevat 
yksityiskohdat. Jos osa määritelmästä toistetaan, tilanne voi johtaa sekaannuksiin ja 
ylisoveltamiseen katsastuksessa.

Tarkistus 157
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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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’ tarkastusta sen 
varmistamiseksi, että ajoneuvoa on 
turvallista käyttää yleisillä teillä ja että se 
on asiaa koskevien 
ympäristönvaatimusten mukainen;

Or. fr

Tarkistus 158
Isabelle Durant

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
ajoneuvoa on turvallista käyttää yleisillä 
teillä, että se on vaadittujen 
ympäristöominaisuuksien mukainen ja 
että sen osat ja komponentit vastaavat
soveltuvin osin turvallisuus- ja 
ympäristöominaisuuksia, jotka ovat 
voimassa hyväksynnän, ensimmäisen 
rekisteröinnin tai käyttöönoton aikana tai 
jälkiasennuksen aikana;

Or. en

Tarkistus 159
Luis de Grandes Pascual

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(13) ’katsastajalla’ henkilöä, jonka 
jäsenvaltio on hyväksynyt tekemään 
katsastuksia katsastusasemalla tai 
toimivaltaisen viranomaisen puolesta;

(13) ’katsastajalla’ henkilöä, jonka 
jäsenvaltio tai sen toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt tekemään 
katsastuksia katsastusasemalla tai 
toimivaltaisen viranomaisen puolesta;

Or. es

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa katsastukset ovat alueviranomaisten vastuulla.

Tarkistus 160
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’katsastajalla’ henkilöä, jonka 
jäsenvaltio on hyväksynyt tekemään 
katsastuksia katsastusasemalla tai 
toimivaltaisen viranomaisen puolesta;

(13) ’katsastajalla’ henkilöä, jonka 
jäsenvaltio tai sen toimivaltainen 
viranomainen on hyväksynyt tekemään 
katsastuksia ja joka on katsastusaseman 
palveluksessa tai toimii toimivaltaisen 
viranomaisen puolesta;

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään, että tarkastajien on oltava joko katsastusaseman tai 
toimivaltaisen viranomaisen palveluksessa.

Tarkistus 161
Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ’katsastajalla’ henkilöä, jonka 
jäsenvaltio on hyväksynyt tekemään 

(13) ’katsastajalla’ henkilöä, jonka 
jäsenvaltio on hyväksynyt tekemään 
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katsastuksia katsastusasemalla tai
toimivaltaisen viranomaisen puolesta;

katsastuksia ja joka kuuluu 
katsastusaseman henkilökuntaan tai 
toimii toimivaltaisen viranomaisen 
puolesta;

Or. en

Perustelu

Katsastusasemien ja niissä työskentelevien katsastajien on oltava asianmukaisesti 
hyväksyttyjä kansainvälisten standardien mukaan (ISO/IEC 17020:2012, joka koskee A-tyypin 
katsastusasemia).

Tarkistus 162
Debora Serracchiani, Ismail Ertug

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(15) ’katsastusasemalla’ julkisia tai 
yksityisiä elimiä tai laitoksia, mukaan 
lukien ajoneuvojen korjaamot, jotka 
jäsenvaltio on hyväksynyt tekemään 
katsastuksia;

(15) ’katsastusasemalla’ julkisia tai 
yksityisiä elimiä tai laitoksia, mukaan 
lukien ajoneuvojen korjaamot, jotka 
jäsenvaltio on hyväksynyt tekemään 
katsastuksia.

Jos yksityinen elin tai laitos, jonka 
tehtävänä on suorittaa katsastuksia, 
hoitaa myös ajoneuvojen kaupallista 
valmistusta, myyntiä, vuokrausta, huoltoa 
ja korjausta, jäsenvaltioiden on 
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen,
että niiden toteuttama katsastustoiminta 
on puolueetonta ja korkealuokkaista.

Or. en

Perustelu

On tarpeen määrittää ajoneuvojen objektiivista tarkastusta ja liikenneturvallisuutta koskevat 
takeet. Tämä on myös ainoa tapa suojella kuluttajia tarpeettomilta ja kalliilta korjauksilta.

Tarkistus 163
Dieter-Lebrecht Koch
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Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(15) ’katsastusasemalla’ julkisia tai 
yksityisiä elimiä tai laitoksia, mukaan 
lukien ajoneuvojen korjaamot, jotka 
jäsenvaltio on hyväksynyt tekemään 
katsastuksia;

(15) ’katsastusasemalla’ julkisia tai 
yksityisiä elimiä tai laitoksia, jotka 
jäsenvaltio on hyväksynyt tekemään 
katsastuksia;

Or. de

Perustelu

Ilman mittavia organisaatioon, henkilöstöön ja rahoitukseen liittyviä muutoksia, joilla 
katsastus- ja korjaamotyö erotetaan selkeästi toisistaan, ei tule kysymykseen, että korjaamot 
toimisivat myös katsastusasemina.

Tarkistus 164
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(15) ’katsastusasemalla’ julkisia tai 
yksityisiä elimiä tai laitoksia, mukaan 
lukien ajoneuvojen korjaamot, jotka 
jäsenvaltio on hyväksynyt tekemään 
katsastuksia;

(15) ’katsastusasemalla’ julkisia tai 
yksityisiä elimiä tai laitoksia, jotka 
jäsenvaltio on hyväksynyt tekemään 
katsastuksia;

Or. fr

Perustelu

Olisi huolehdittava siitä, että katsastusasemat ja ajoneuvokorjaamot ovat muodollisesti 
toisistaan riippumattomia, jotta vältetään eturistiriidat.

Tarkistus 165
Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 15 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(15) ’katsastusasemalla’ julkisia tai 
yksityisiä elimiä tai laitoksia, mukaan 
lukien ajoneuvojen korjaamot, jotka 
jäsenvaltio on hyväksynyt tekemään 
katsastuksia;

(15) ’katsastusasemalla’ julkisia tai 
yksityisiä elimiä tai laitoksia, jotka 
jäsenvaltio on hyväksynyt tekemään 
katsastuksia; Jotta varmistetaan 
ajoneuvojen katsastuksen tarvittava 
riippumattomuus ja puolueettomuus, 
katsastusasemat eivät saa suorittaa 
moottoriajoneuvojen huoltoa tai 
korjausta, myyntiä tai vuokrausta. Jos 
jäsenvaltio varmistaa puolueettomuuden 
määräämällä, että nämä liiketoiminnan 
muodot on erotettava tehokkaasti 
katsastustoiminnasta (organisaation, 
henkilöstön ja rahoituksen tasolla), se voi 
poiketa tästä velvoitteesta.

Or. en

Tarkistus 166
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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

Komission teksti Tarkistus

– ’ajokilometritietokannalla’ jäsenvaltion 
perustamaa tietokantaa, jonne 
asianomaisessa jäsenvaltiossa 
rekisteröityjen ajoneuvojen 
matkamittarilukemat tallennetaan;

Or. en

Perustelu

Sellaisten keskustietokantojen ylläpito, joihin kerätään kaikkien rekisteröityjen autojen 
matkamittarilukemat, auttaa käytännöllisesti katsoen kitkemään matkamittarilukemiin liittyvät
petokset.
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Tarkistus 167
Marian-Jean Marinescu

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 missä tahansa
jäsenvaltiossa riippumatta siitä, missä 
jäsenvaltiossa ne on rekisteröity. Tällaiset 
katsastukset on tunnustettava kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Or. fr

Tarkistus 168
Peter van Dalen

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 on katsastettava 
määräajoin tämän direktiivin mukaisesti 
siinä jäsenvaltiossa, jossa ne on 
rekisteröity.

Or. nl

Tarkistus 169
Silvia-Adriana Ţicău

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 missä tahansa 
Euroopan unionin alueella.
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Or. ro

Perustelu

EU:n sisämarkkinoiden loppuunsaattamista ajatellen olisi oltava mahdollista tehdä katsastus 
missä tahansa unionin jäsenvaltiossa.

Tarkistus 170
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Katsastuksia saavat tehdä ainoastaan 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
tai jäsenvaltioiden hyväksymät
katsastusasemat.

2. Katsastuksia saavat tehdä siinä 
jäsenvaltiossa toimivat katsastusasemat, 
jossa ajoneuvo on rekisteröity.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään, että jäsenvaltiossa toimivat katsastusasemat ovat vastuussa vain 
kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen katsastuksesta.

Tarkistus 171
Isabelle Durant, Bogusław Liberadzki

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Katsastuksia saavat tehdä ainoastaan 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
tai jäsenvaltioiden hyväksymät 
katsastusasemat.

2. Katsastuksia saavat tehdä ainoastaan 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
tai jäsenvaltioiden tai niiden perustamien 
valvontaelinten hyväksymät 
katsastusasemat.

Or. en

Tarkistus 172
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Katsastuksia saavat tehdä ainoastaan 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
tai jäsenvaltioiden hyväksymät 
katsastusasemat.

2. Katsastuksia saavat tehdä ainoastaan 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
tai sen tähän tehtävään määräämä 
julkinen elin tai sen sertifioimat ja 
valvomat elimet tai laitokset, mukaan 
lukien hyväksytyt yksityiset elimet.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu ehto rajoittaisi jäsenvaltioita liikaa, kun ne organisoivat katsastusjärjestelmäänsä.

Tarkistus 173
Isabelle Durant

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jotta vältetään eturistiriidat 
katsastusasemien ja ajoneuvokorjaamojen 
välillä, katsastusasemat tai laitokset, joilla 
on yhteiset edut, eivät saa korjata 
ajoneuvoja, jotka ne ovat katsastaneet 
kuluneen vuoden aikana ja päinvastoin.

Or. en

Tarkistus 174
Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ajoneuvon valmistajien on annettava Poistetaan.
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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.

Or. en

Perustelu

Tätä ei tarvita tässä direktiivissä. Tietojen antamista koskevista vaatimuksista on jo säädetty 
asetuksessa (EY) N:o 715/2007 (6 artiklan 1 kohta ja 3 artiklan 14 kohta) sekä asetuksen (EY) 
N:o 595/2009 6 artiklan 1 kohdassa ja 3 artiklan 11 kohdassa. Artikla on päällekkäinen 
tietojen antamista koskevien voimassa olevien vaatimusten kanssa. Myös liite I olisi 
poistettava.

Tarkistus 175
Phil Bennion

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 yhtenäiset tekniset tiedot
katsastusasemille ja katsastuslaitteiden 
valmistajille tai tapauksen mukaan
toimivaltaiselle viranomaiselle. Komissio 
hyväksyy liitteessä I tarkoitettujen tietojen 
saatavuuden osalta noudatettavia 
menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt ja tarkastelee mahdollisuuksia 
perustaa keskitetty piste, josta tiedot ovat 
saatavissa, 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tutkimusmenettelyä 
noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Jotta tietojen siirto ajoneuvojen valmistajien, katsastusasemien ja katsastuslaitteiden 
valmistajien välillä helpottuisi, ajoneuvojen valmistajien on annettava käyttöön yhtenäiset 
tiedot. Euroopan komission on myös tarkasteltava mahdollisuuksia perustaa keskitetty piste, 
josta nämä tiedot ovat saatavissa.

Tarkistus 176
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 tekniset tiedot 
katsastusasemien tai tapauksen mukaan 
toimivaltaisen viranomaisen saataville ja 
otettava asianmukaisesti huomioon 
asetuksessa (EY) N:o 715/2007 ja 
asetuksessa (EY) N:o 595/2009 annetut 
säännökset tietojen saannista. Ennen 
tämän säädöksen voimaantuloa komissio 
hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä 
katsastuksissa tarvittavat tiedot liitteessä 
II olevan 3 kohdan mukaisesti sekä 
asiaankuuluvien teknisten tietojen 
saatavuuden osalta noudatettavia 
menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tutkimusmenettelyä noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 177
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ajoneuvon valmistajien on annettava 3. Komissio hyväksyy niiden teknisten



AM\931123FI.doc 73/146 PE507.994v01-00

FI

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.

tietojen sisältöä, jotka ajoneuvojen 
valmistajien on liitteen I säännösten 
mukaan annettava saataville, sekä 
kyseisten tietojen saatavuuden osalta 
noudatettavia menettelyjä koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt 16 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä 
noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Ei ole syytä jättää ajoneuvon valmistajien vastuulle päätöstä siitä, mitä teknisiä tietoja on 
annettava.

Tarkistus 178
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus asetukseksi
3 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

KATSASTUKSIA KOSKEVAT
VAATIMUKSET

KATSASTUKSIA KOSKEVAT
VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Or. de

Tarkistus 179
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jokainen jäsenvaltio voi rahoittaa 
katsastuksia, jos ajoneuvon omistaja 
päättää lyhentää katsastusvälin yhteen 
vuoteen. Rahoitusjakso voi alkaa 
aikaisintaan 10 vuoden kuluttua 
ajoneuvon ensirekisteröinnistä.
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Or. de

Perustelu

Onnettomuuksien määrän ja onnettomuuksiin liittyvien kustannusten voidaan olettaa 
vähenevän, jos yli kymmenen vuotta vanhojen ajoneuvojen omistajat päättävät 
vapaaehtoisesti katsastuttaa ne vuosittain. Osa säästyvistä varoista olisi käytettävä näiden 
toimenpiteiden rahoittamiseen. Tämä menettely merkitsee käytännössä samaa kuin 
bonusjärjestelmän käyttöönotto.

Tarkistus 180
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. L1e-, L2e-, L3e-, L4e-, L5e-, L6e- ja 
L7e-luokan ajoneuvot, jotka on otettu 
käyttöön yli neljä vuotta aiemmin, on 
katsastettava, jos ajoneuvon 
rekisteröintitodistuksen haltija muuttuu.

Or. fr

Perustelu

Kun otetaan huomioon ristiriitaiset näkemykset siitä, mikä on huonokuntoisten 
moottoripyörien vaikutus onnettomuustilastoihoin, olisi kohtuutonta, että kaksi- ja 
kolmipyöräisiä ajoneuvoja koskisi määräaikaiskatsastuspakko. Kuluttajien suojelemiseksi 
olisi kuitenkin huolehdittava siitä, että jokaisen, joka myy yli neljä vuotta vanhan kaksi- tai 
kolmipyöräisen ajoneuvon, on annettava ostajalle katsastustodistus.

Tarkistus 181
Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat vaatia 
katsastamaan asianomaisessa 
jäsenvaltiossa rekisteröidyt minkä tahansa 
ajoneuvoluokan ajoneuvot tiheämmin.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus tukee liikenneturvallisuutta, koska se antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden soveltaa 
määräaikaiskatsastuksia mihin tahansa ajoneuvoihin. Siinä annetaan myös yksiselitteisesti 
mahdollisuus minkä tahansa ajoneuvoluokan ajoneuvon katsastamiseen tiheämmin.

Tarkistus 182
Younous Omarjee

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

Tarkistus 183
Peter van Dalen

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. nl

Tarkistus 184
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
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Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

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

Tarkistus 185
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

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

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti yksittäisten jäsenvaltioiden olisi voitava 
päättää, olisiko katsastusvaatimuksia sovellettava myös kaksi- ja kolmipyöräisiin 
moottoriajoneuvoihin.

Tarkistus 186
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta
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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 187
Bernadette Vergnaud

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

Kun otetaan huomioon ristiriitaiset näkemykset siitä, mikä on huonokuntoisten 
moottoripyörien vaikutus onnettomuustilastoihoin, olisi kohtuutonta, että kaksi- ja 
kolmipyöräisiä ajoneuvoja koskisi määräaikaiskatsastuspakko. Kuluttajien suojelemiseksi 
olisi kuitenkin huolehdittava siitä, että katsastustodistus vaaditaan, kun yli neljä vuotta vanha 
kaksi- tai kolmipyöräinen ajoneuvo myydään edelleen.

Tarkistus 188
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 189
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

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. sv

Tarkistus 190
Dieter-Lebrecht Koch

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,

– L2e-, L3e-, L4e-, L5e- ja L7e-luokan 
ajoneuvot: neljän vuoden kuluttua 
ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen
vähintään joka toinen vuosi
asianomaisessa jäsenvaltiossa voimassa 
olevien säännösten mukaan,

Or. de
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Tarkistus 191
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

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- ja L4e-luokan
ajoneuvot: kuuden vuoden kuluttua 
ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka
neljäs vuosi;

Or. en

Tarkistus 192
Petri Sarvamaa

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,

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

Or. fi

Tarkistus 193
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 

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

kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka
toinen vuosi;

Or. ro

Tarkistus 194
Dieter-Lebrecht Koch

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
vähintään joka toinen vuosi
asianomaisessa jäsenvaltiossa voimassa 
olevien säännösten mukaan,

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioita ei pitäisi vaatia asettamaan vähimmäisvaatimukseksi M1-, N1- ja O2-luokan 
ajoneuvojen jokavuotista katsastusta, vaan sen pitäisi olla valinnaista.

Tarkistus 195
Peter van Dalen

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

Or. nl
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Tarkistus 196
Debora Serracchiani, Brian Simpson

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

Or. en

Perustelu

Kevyiden perävaunujen katsastus- ja lupajärjestelmän käyttöönotto ei välttämättä vähentäisi 
onnettomuuksia, joissa tällaiset ajoneuvot ovat osallisina, mutta toisi mukanaan 
huomattavasti kustannuksia ja rasitteita monenlaisille käyttäjille.

Tarkistus 197
Michel Dantin, Dominique Riquet, Philippe Juvin, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Tarkistus 198
Bernadette Vergnaud
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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- ja N1-luokan ajoneuvot: neljän 
vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka
toinen vuosi;

Or. fr

Perustelu

Yli kuusi vuotta vanhojen ajoneuvojen tiheämpi tarkastus ei ole turvallisuuden kannalta 
perusteltua. Se myös toisi huomattavia taloudellisia ja hallinnollisia lisäkustannuksia. Tuntuu 
lisäksi kohtuuttomalta vaatia katsastamaan O2-luokan perävaunuja yhtä usein kuin 
moottoriajoneuvoja.

Tarkistus 199
Philip Bradbourn

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

Or. en

Tarkistus 200
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka
toinen vuosi;

Or. fr

Perustelu

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, 
olisiko M1-, N1- ja O2-luokan ajoneuvot katsastettava tiheämmin.

Tarkistus 201
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

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

Or. en

Perustelu

Onnettomuudet, joissa on osallisina kevyitä ja keskiraskaita perävaunuja, liittyvät useimmiten 
ylikuormitukseen tai liian suureen ajonopeuteen. Sen vuoksi niitä olisi käsiteltävä vastaavasti 
tienvarsitarkastuksin.

Tarkistus 202
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

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 

– M1-, N1-, O2-, L5e-, L6e ja L7e-luokan
ajoneuvot: neljän vuoden kuluttua 
ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka
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vuosi, toinen vuosi;

Or. en

Tarkistus 203
Silvia-Adriana Ţicău

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. ro

Tarkistus 204
Younous Omarjee

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

Tarkistus 205
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta
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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- ja N1-luokan ajoneuvot : neljän 
vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen kahden 
vuoden kuluttua ja tämän jälkeen joka 
vuosi,

Or. en

Tarkistus 206
Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– takseiksi tai ambulansseiksi rekisteröidyt
M1-luokan ajoneuvot sekä M2-, M3-, N2-, 
N3-, T5-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot:
yhden vuoden kuluttua ajoneuvon 
ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen 
jälkeen joka vuosi.

– takseiksi tai ambulansseiksi rekisteröidyt
M1-luokan ajoneuvot sekä M2-, M3-, N2-, 
N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot: yhden 
vuoden kuluttua ajoneuvon 
ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen 
jälkeen joka vuosi.

Or. en

Tarkistus 207
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– takseiksi tai ambulansseiksi rekisteröidyt 
M1-luokan ajoneuvot sekä M2-, M3-, N2-, 
N3-, T5-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot: 
yhden vuoden kuluttua ajoneuvon 
ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen 
jälkeen joka vuosi.

– takseiksi tai ambulansseiksi rekisteröidyt 
M1-luokan ajoneuvot sekä M2-, M3-, N2-, 
N3-, T5-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot:
yhden vuoden kuluttua ajoneuvon 
ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen 
jälkeen asianomaisessa jäsenvaltiossa 
voimassa olevien säännösten mukaan.
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Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioita ei pitäisi vaatia asettamaan vähimmäisvaatimukseksi M2-, M3-, N2-, N3-, T5-, 
O3- ja O4-luokan ajoneuvojen jokavuotista katsastusta, vaan sen pitäisi olla valinnaista.

Tarkistus 208
Peter van Dalen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– takseiksi tai ambulansseiksi rekisteröidyt 
M1-luokan ajoneuvot sekä M2-, M3-, N2-, 
N3-, T5-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot: 
yhden vuoden kuluttua ajoneuvon 
ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen 
jälkeen joka vuosi.

– takseiksi tai ambulansseiksi rekisteröidyt
M1-luokan ajoneuvot sekä M2-, M3-, N2-, 
N3-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot: yhden 
vuoden kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka 
vuosi.

Or. nl

Tarkistus 209
Petri Sarvamaa

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– takseiksi tai ambulansseiksi rekisteröidyt 
M1-luokan ajoneuvot sekä M2-, M3-, N2-, 
N3-, T5-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot: 
yhden vuoden kuluttua ajoneuvon 
ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen 
jälkeen joka vuosi.

– takseiksi tai ambulansseiksi rekisteröidyt 
M1-luokan ajoneuvot sekä M2-, M3-, N2-, 
N3-, T5-, O3- ja O4-luokan ajoneuvot:
yhden vuoden kuluttua ajoneuvon 
ensimmäisestä rekisteröintipäivästä ja sen 
jälkeen joka toinen vuosi.

Or. fi

Tarkistus 210
Phil Bennion



AM\931123FI.doc 87/146 PE507.994v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– pääasiassa yleisillä teillä kaupallisessa 
maanteiden tavaraliikenteessä käytettävät 
T5-luokan ajoneuvot: neljän vuoden 
kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka 
toinen vuosi;

Or. en

Tarkistus 211
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– O2-luokan ajoneuvot: kuuden vuoden 
kuluttua ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröintipäivästä ja sen jälkeen joka 
kolmas vuosi.

Or. fr

Perustelu

O2-luokan ajoneuvot voivat olla riski muille tienkäyttäjille, jos niitä huolletaan 
puutteellisesti, etenkin kun otetaan huomioon niiden koko ja paino. Ne olisi siis katsastettava 
sopivin väliajoin kiinnittäen erityistä huomiota rakenteen eheyteen ja jarrutustehoon.

Tarkistus 212
Peter van Dalen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos M1- tai N1-luokan ajoneuvolla on 
ajettu vähintään 160 000 km siihen 

Poistetaan.
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mennessä, kun ajoneuvon ensimmäisen 
rekisteröinnin jälkeinen ensimmäinen 
katsastus tehdään, se on katsastettava 
tämän jälkeen joka vuosi.

Or. nl

Tarkistus 213
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

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

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi voitava päättää, 
olisiko M1- ja N1-luokan ajoneuvot katsastettava tiheämmin.

Tarkistus 214
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

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. en
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Tarkistus 215
Dieter-Lebrecht Koch

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 tai siinä 
ilmenee vakavia turvallisuuspuutteita 
siihen mennessä, kun ajoneuvon 
ensimmäisen rekisteröinnin jälkeinen 
ensimmäinen katsastus tehdään, se on 
katsastettava tämän jälkeen joka vuosi.

Or. de

Perustelu

Ajoneuvo olisi katsastettava myös silloin, kun ilmenee turvallisuuspuutteita, jotka johtuvat 
ajotavasta ja/tai ajoneuvon käsittelystä. Ajo- tai käsittelytapa ei ole omiaan muuttumaan.

Tarkistus 216
Georges Bach

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 yli 150 000 km siihen mennessä, kun 
ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin 
jälkeinen ensimmäinen katsastus tehdään, 
se on katsastettava tämän jälkeen joka 
vuosi.

Or. de

Tarkistus 217
Isabelle Durant
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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 120 000 km siihen 
mennessä, kun ajoneuvon ensimmäisen 
rekisteröinnin jälkeinen ensimmäinen 
katsastus tehdään, se on katsastettava 
tämän jälkeen joka vuosi.

Or. en

Tarkistus 218
Mathieu Grosch

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 ajoneuvolla on ajettu vähintään 
160 000 km tai ajoneuvon ensimmäisestä 
rekisteröinnistä on yli kymmenen vuotta, 
se on katsastettava joka vuosi.

Or. de

Tarkistus 219
Petri Sarvamaa

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 

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 
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tämän jälkeen joka vuosi. tämän jälkeen joka toinen vuosi.

Or. fi

Tarkistus 220
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 tai 
jokaisen 60 000 kilometrin jälkeen.

Or. ro

Tarkistus 221
Juozas Imbrasas

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 200 000 km siihen 
mennessä, kun ajoneuvon ensimmäisen 
rekisteröinnin jälkeinen ensimmäinen 
katsastus tehdään, se on katsastettava 
tämän jälkeen joka vuosi.

Or. lt

Tarkistus 222
Hubert Pirker
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisteröintitodistuksen haltija voi 
pyytää katsastusasemaa tai tapauksen 
mukaan toimivaltaista viranomaista 
tekemään katsastuksen 1 kohdassa 
tarkoitettua vuosipäivää edeltävän 
kuukauden ensimmäisen päivän ja kyseistä 
vuosipäivää seuraavan toisen kuukauden 
viimeisen päivän välisenä aikana ilman, 
että se vaikuttaa seuraavan katsastuksen 
ajankohtaan.

3. Rekisteröintitodistuksen haltija voi 
pyytää katsastusasemaa tai tapauksen 
mukaan toimivaltaista viranomaista 
tekemään katsastuksen 1 kohdassa 
tarkoitettua vuosipäivää edeltävän 
kuukauden ensimmäisen päivän ja kyseistä 
vuosipäivää seuraavan kuudennen
kuukauden viimeisen päivän välisenä 
aikana ilman, että se vaikuttaa seuraavan 
katsastuksen ajankohtaan.

Or. de

Perustelu

Kuuden kuukauden toleranssiaikaa on sovellettu esimerkiksi Itävallassa jo vuosikymmeniä, ja 
se on osoittautunut hyväksi teknisestä, käytännöllisestä ja asiakasystävällisestä näkökulmasta. 
Se myös lisäisi joustavuutta.

Tarkistus 223
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisteröintitodistuksen haltija voi 
pyytää katsastusasemaa tai tapauksen 
mukaan toimivaltaista viranomaista 
tekemään katsastuksen 1 kohdassa 
tarkoitettua vuosipäivää edeltävän 
kuukauden ensimmäisen päivän ja 
kyseistä vuosipäivää seuraavan toisen 
kuukauden viimeisen päivän välisenä 
aikana ilman, että se vaikuttaa seuraavan 
katsastuksen ajankohtaan.

3. Rekisteröintitodistuksen haltija voi 
pyytää katsastusasemaa tai tapauksen 
mukaan toimivaltaista viranomaista tai 
jäsenvaltion sertifioimaa ja valvomaa 
elintä tai laitosta tekemään katsastuksen 
1 kohdassa tarkoitettua vuosipäivää 
edeltävän kuukauden ensimmäisestä 
päivästä alkaen ilman, että se vaikuttaa 
seuraavan katsastuksen ajankohtaan.

Or. en
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Perustelu

On välttämätöntä, että ajoneuvossa on aina voimassa oleva katsastustodistus. Kaikki 
jäsenvaltiot eivät välttämättä hyväksy vastavuoroisesti sitä joustoa, että määräaikaiskatsastus 
voitaisiin suorittaa myös ensimmäisen rekisteröinnin vuosipäivän jälkeen. Sen vuoksi siitä 
voisi aiheutua tarpeettomia seuraamuksia kaupallisen maantieliikenteen harjoittajille.

Tarkistus 224
Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Sen estämättä, mitä liitteissä I–VI 
säädetään, jäsenvaltiot voivat aikaistaa 
ensimmäisen pakollisen katsastuksen 
ajankohtaa ja tarvittaessa vaatia
ajoneuvon katsastamista ennen sen 
rekisteröintiä ja/tai vaatia ylimääräisiä 
teknisiä tarkastuksia.

Or. de

Tarkistus 225
Philip Bradbourn

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kun ajoneuvon turvallisuus- ja 
ympäristöjärjestelmiä ja -komponentteja 
on muutettu tai muunnettu,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 226
Philip Bradbourn
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Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jos ajoneuvon rekisteröintitodistuksen 
haltija muuttuu.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 227
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jos ajoneuvon rekisteröintitodistuksen 
haltija muuttuu.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 228
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jos ajoneuvon rekisteröintitodistuksen 
haltija muuttuu.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 229
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– jos ajoneuvon rekisteröintitodistuksen 
haltija muuttuu.

Poistetaan.

Or. ro

Tarkistus 230
Juozas Imbrasas

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jos ajoneuvon rekisteröintitodistuksen 
haltija muuttuu.

Poistetaan.

Or. lt

Tarkistus 231
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jos ajoneuvon rekisteröintitodistuksen 
haltija muuttuu.

– jos ajoneuvon rekisteröintitodistuksen 
haltija muuttuu, paitsi silloin, kun 
ajoneuvon edellinen haltija on 
katsastuttanut sen kolmen edellisen 
kuukauden aikana, eikä mikään tässä 
kohdassa luetelluista muista tapauksista 
päde ajoneuvoon.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella on tarkoitus kattaa tilanteet, joissa mahdolliset käytettyjen autojen ostajat 
haluavat varmistua, että ajoneuvo, jonka he aikovat ostaa, on katsastettu. Tämäntyyppinen 
autokauppa on hyvin yleistä joissakin jäsenvaltioissa ja antaa uusille omistajille varmuuden 
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siitä, että heidän ostamansa auto on liikennekelpoinen. Tätä ei luonnollisesti pidä soveltaa 
silloin, jos ajoneuvo on ollut osallisena vakavassa onnettomuudessa tai sitä on muutettu 
merkittävästi.

Tarkistus 232
Phil Bennion

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

Komission teksti Tarkistus

– jos M1- tai N1-luokan ajoneuvolla on 
ajettu yli 160 000 km.

Or. en

Perustelu

Ajoneuvot, joilla on ajettu paljon, eivät muita todennäköisemmin täytä turvallisuus- ja 
ympäristönormeja.

Tarkistus 233
Saïd El Khadraoui

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

Komission teksti Tarkistus

– jos ajoneuvolla on ajettu vähintään 
160 000 km.

Or. nl

Tarkistus 234
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Katsastukseen on kuuluttava liitteessä II 
olevassa 2 kohdassa tarkoitetut 

1. Katsastukseen on kuuluttava ainakin 
liitteessä II olevassa 2 kohdassa tarkoitetut 
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kokonaisuudet. kokonaisuudet.

Or. de

Perustelu

Tarpeellinen täsmennys, jolla osoitetaan, että nämä ovat vähimmäisvaatimuksia.

Tarkistus 235
Dieter-Lebrecht Koch

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, näiden kohteiden
katsastamista varten suositeltua
menetelmää tai vastaavaa vaihtoehtoa
käyttäen.

Or. de

Perustelu

Edellä mainitut katsastusmenetelmät ovat suositusten muodossa esitettyjä 
vähimmäisvaatimuksia. Muut vastaavat tai vaativammat katsastusmenetelmät olisi myös 
sallittava näiden menetelmien sijasta – tai niiden lisäksi – jotta otetaan huomioon 
katsastuksen sekä ajoneuvojen ja sähköjärjestelmien mahdollinen jatkokehitys.

Tarkistus 236
Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten tai katsastusaseman on 
tehtävä kustakin 1 kohdassa tarkoitetusta 

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

kokonaisuudesta katsastus, joka kattaa 
ainakin liitteessä II olevassa 3 kohdassa 
vahvistetut kohteet, ja käytettävä näiden 
kohteiden katsastamisessa sovellettavaa, 
liitteessä II olevassa 3 kohdassa 
vahvistettua menetelmää, mikäli se on 
käytännössä mahdollista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus antaisi mahdollisuuden käyttää vaihtoehtoisia määräaikaiskatsastuksen 
menetelmiä, jos jäsenvaltio (tai sen toimivaltainen viranomainen) sen hyväksyy. Tämä on 
tärkeä joustavoittava seikka, joka auttaa tilanteissa, joissa on kyse muista kuin 
tavanomaisista ajoneuvoista tai laitteiston rikkoutumisesta. Vaatimustaso on turvattu, sillä 
liitteessä vaaditaan, että vaihtoehtoisten menetelmien on oltava toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksymiä.

Tarkistus 237
Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sen estämättä, mitä 
vähimmäisvaatimuksia liitteessä II on 
vahvistettu, jäsenvaltiot voivat lisätä 
katsastettavien kohteiden määrää.

Or. de

Tarkistus 238
Isabelle Durant

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– merkittävät puutteet, jotka voivat 
vaarantaa ajoneuvon turvallisuuden tai 

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

aiheuttaa vaaraa muille tienkäyttäjille, tai 
puutteet, jotka merkitsevät 
asiaankuuluvien melu- ja kaasupäästöjä, 
erityisesti melu-, hiukkas-, hiilidioksidi- ja 
typpioksidipäästöjä, koskevien säännösten 
ja normien rikkomista, ja muut 
merkittävämmät vaatimustenvastaisuudet,

Or. en

Tarkistus 239
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– vaaralliset puutteet, jotka suoraan ja 
viipymättä aiheuttavat sellaisen vaaran 
tieliikenneturvallisuudelle, ettei ajoneuvoa 
saa käyttää tiellä missään olosuhteissa.

– vaaralliset puutteet, jotka suoraan ja 
viipymättä aiheuttavat sellaisen vaaran 
tieliikenneturvallisuudelle, että jäsenvaltio 
tai sen kansalliset viranomaiset voivat 
kieltää ajoneuvon käytön tiellä.

Or. fr

Tarkistus 240
Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Katsastusaseman tai tapauksen mukaan 
ajoneuvon katsastaneen toimivaltaisen 
viranomaisen on annettava kyseisestä 
ajoneuvosta katsastustodistus, jossa on 
ainakin liitteessä IV vahvistetut kohdat.

1. Katsastusaseman tai tapauksen mukaan 
ajoneuvon katsastaneen toimivaltaisen 
viranomaisen on annettava kyseisestä 
ajoneuvosta sähköinen katsastustodistus, 
jossa on ainakin liitteessä IV vahvistetut 
kohdat.

Or. en
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Perustelu

Tehokkuuden ja asiakirjojen turvallisuuden vuoksi katsastusraportin olisi oltava aina 
sähköisessä muodossa, eikä sitä pitäisi vaatia ajoneuvon katsastettavaksi tuovalta henkilöltä, 
joka ei aina ole sama kuin ajoneuvon omistaja. Tätä pitäisi soveltaa myös 
täytäntöönpanoviranomaisten pääsyyn tietoihin tienvarsitarkastusten aikana.

Tarkistus 241
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Katsastusaseman tai tapauksen mukaan 
ajoneuvon katsastaneen toimivaltaisen 
viranomaisen on annettava kyseisestä 
ajoneuvosta katsastustodistus, jossa on 
ainakin liitteessä IV vahvistetut kohdat.

1. Katsastusaseman tai tapauksen mukaan 
ajoneuvon katsastaneen tai sille 
turvallisuustarkastuksen tehneen
toimivaltaisen viranomaisen on annettava 
kyseisestä ajoneuvosta katsastustodistus, 
jossa on ainakin liitteessä IV ja liitteessä V
vahvistetut kohdat. Komissio laatii sen 
vuoksi sekä katsastuksia että 
turvallisuustarkastuksia varten 
vakiomuotoisen Euroopan unionin 
lomakkeen.

Or. de

Perustelu

Vain vakiomuotoisella Euroopan unionin lomakkeella voidaan varmistaa unioninlaajuinen 
katsastustodistusten varmentaminen tienvarsitarkastuksissa.

Tarkistus 242
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos kyseessä on toisesta jäsenvaltiosta 
peräisin olevan ajoneuvon rekisteröinti, 
jäsenvaltion on tunnustettava minkä 
tahansa toisen jäsenvaltion antama 
katsastustodistus ikään kuin se olisi itse 
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antanut katsastustodistuksen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 
soveltamista ja edellyttäen, että todistus 
on voimassa jäsenvaltiossa tapahtuvaan 
uudelleenrekisteröintiin saakka. 
Epäselvissä tapauksissa jäsenvaltio voi 
varmentaa katsastustodistuksen ennen 
sen tunnustamista. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava komissiolle kuvaus 
katsastustodistuksestaan ennen tämän 
direktiivin soveltamisen alkamispäivää. 
Komissio ilmoittaa siitä 16 artiklassa 
tarkoitetulle komitealle.

Or. en

Perustelu

Katsastustodistusten vastavuoroinen tunnustaminen tapauksissa, joissa ajoneuvo 
rekisteröidään uudelleen toisessa jäsenvaltiossa, on tärkeä edistysaskel todellisten 
sisämarkkinoiden luomisessa. Tarkistuksessa otetaan huomioon Euroopan unionin 
tuomioistuimen äskettäin antama tuomio (C-150711/11).

Tarkistus 243
Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Katsastusasemien on toimitettava 
jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
sähköisesti tiedot, jotka mainitaan niiden 
antamissa katsastustodistuksissa, tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä alkaen,
mutta kuitenkin kolmen vuoden kuluessa.
Tiedonanto on tehtävä kohtuullisen ajan 
kuluessa katsastustodistusten antamisesta.
Tähän päivämäärään saakka 
katsastusasemat voivat toimittaa tiedot 
toimivaltaiselle viranomaiselle muilla 
tavoin. Toimivaltaisen viranomaisen on 
säilytettävä tiedot 36 kuukauden ajan 
niiden vastaanottamisesta.

3. Katsastusasemien on annettava 
katsastustodistukset yksinomaan 
sähköisesti tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä alkaen, mutta 
kuitenkin vuoden kuluessa. Niiden on 
myös toimitettava jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle sähköisesti 
tiedot, jotka mainitaan niiden antamissa 
katsastustodistuksissa. Tiedonanto on 
tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa 
katsastustodistusten antamisesta. Tähän 
päivämäärään saakka katsastusasemat 
voivat toimittaa tiedot toimivaltaiselle 
viranomaiselle muilla tavoin.
Toimivaltaisen viranomaisen on 
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säilytettävä tiedot 36 kuukauden ajan 
niiden vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Tehokkuuden ja asiakirjojen turvallisuuden vuoksi katsastusraportin olisi oltava aina 
sähköisessä muodossa, eikä sitä pitäisi vaatia ajoneuvon katsastettavaksi tuovalta henkilöltä, 
joka ei aina ole sama kuin ajoneuvon omistaja. Tätä pitäisi soveltaa myös 
täytäntöönpanoviranomaisten pääsyyn tietoihin tienvarsitarkastusten aikana.

Tarkistus 244
Philip Bradbourn

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

Or. en

Tarkistus 245
Anne E. Jensen

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 

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

Or. en

Perustelu

Tehokkuuden ja asiakirjojen turvallisuuden vuoksi katsastusraportin olisi oltava aina 
sähköisessä muodossa, eikä sitä pitäisi vaatia ajoneuvon katsastettavaksi tuovalta henkilöltä, 
joka ei aina ole sama kuin ajoneuvon omistaja. Tätä pitäisi soveltaa myös 
täytäntöönpanoviranomaisten pääsyyn tietoihin tienvarsitarkastusten aikana.

Tarkistus 246
Anne E. Jensen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Katsastuksen tulokset on ilmoitettava 
ajoneuvon rekisteröineelle viranomaiselle. 
Ilmoituksessa on oltava 
katsastustodistuksessa mainittavat tiedot.

5. Katsastuksen tulokset on ilmoitettava 
ajoneuvon rekisteröineelle viranomaiselle 
sähköisesti. Ilmoituksessa on oltava 
katsastustodistuksessa mainittavat tiedot.

Or. en

Perustelu

Tehokkuuden ja asiakirjojen turvallisuuden vuoksi katsastusraportin olisi oltava aina 
sähköisessä muodossa, eikä sitä pitäisi vaatia ajoneuvon katsastettavaksi tuovalta henkilöltä, 
joka ei aina ole sama kuin ajoneuvon omistaja. Tätä pitäisi soveltaa myös 
täytäntöönpanoviranomaisten pääsyyn tietoihin tienvarsitarkastusten aikana.

Tarkistus 247
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Katsastusasemien on ilmoitettava 
katsastuksen yhteydessä tallennetut 
matkamittarin lukemat mahdolliseen 
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ajokilometritietokantaan.

Or. en

Perustelu

Jos jäsenvaltiossa on käytössä ajokilometritietokanta, katsastusasemien olisi toimitettava 
sinne matkamittarilukemat, jotta ollaan paremmin suojassa näihin lukemiin liittyviltä 
petoksilta.

Tarkistus 248
Bernadette Vergnaud

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 kyseinen 
katsastustodistus täyttää 
uudelleenrekisteröintijäsenvaltion 
asettamat katsastusten tiheyttä koskevat 
vaatimukset ja on 5 artiklan 4 kohdan 
säännösten mukainen.

Or. fr

Perustelu

Vaikka uudelleenrekisteröintiä koskevia muodollisuuksia olisi yksinkertaistettava muuttojen 
helpottamiseksi, samalla olisi noudatettava kuluttajien suojelemiseksi tarkoitettuja kansallisia 
säännöksiä, joita sovelletaan ajoneuvon haltijan muuttuessa, kuten 5 artiklan 4 kohdan 
kolmannessa alakohdassa säädetään.

Tarkistus 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
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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. Uusi katsastus on tehtävä 
kuuden viikon kuluessa alkuperäisestä 
katsastuksesta.

Or. fr

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti on jäsenvaltioiden vastuulla päättää, pitäisikö ajoneuvon 
käyttö teillä kieltää. Se olisi siis jätettävä kansallisten viranomaisten päätettäväksi.

Tarkistus 250
Jacqueline Foster

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 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin XXX24 3 a artiklan 
mukaisesti, kunnes viat korjataan ja 
annetaan uusi katsastustodistus, joka 
osoittaa ajoneuvon olevan 
liikennekelpoinen.

3. Kun puutteet ovat vaarallisia, jäsenvaltio 
tai toimivaltainen viranomainen voi estää 
ajoneuvon käytön yleisillä teillä tai 
rajoittaa sitä, kunnes vaaralliset puutteet
korjataan.

Or. en

Perustelu

Rekisteröinnin keskeyttäminen ei ole asianmukaista, koska rekisteröinti on monimutkainen ja 
erillinen prosessi, joka ei aina sovellu ajoneuvon käytön rajoittamiseen. Joissakin 
jäsenvaltioissa rekisteröinnin keskeyttäminen voi olla asianmukaista, kun taas toisissa 
ajoneuvon käyttökielto soveltuu paremmin samojen, myönteisten liikenneturvallisuutta 
koskevien tulosten aikaansaamiseen. Jäsenvaltioiden on voitava käyttää tehokkaimpia 
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menetelmiä ilman, että ne joutuvat tuhlaamaan valtavasti rahaa saadakseen aikaan saman 
lopputuloksen.

Tarkistus 251
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

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 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin XXX24 3 a artiklan 
mukaisesti, kunnes viat korjataan ja 
annetaan uusi katsastustodistus, joka 
osoittaa ajoneuvon olevan 
liikennekelpoinen.

3. Kun puutteet ovat vaarallisia,
toimivaltainen kansallinen viranomainen 
voi päättää, että ajoneuvoa ei saa käyttää 
yleisillä teillä ja että sen rekisteröinti 
keskeytetään ajoneuvojen 
rekisteröintiasiakirjoista 29 päivänä 
huhtikuuta 1999 annetun neuvoston 
direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin XXX24 3 a artiklan 
mukaisesti, kunnes viat korjataan ja 
annetaan uusi katsastustodistus, joka 
osoittaa ajoneuvon olevan 
liikennekelpoinen.

Or. fr

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti on jäsenvaltioiden vastuulla päättää, pitäisikö ajoneuvon 
käyttö teillä kieltää. Se olisi siis jätettävä kansallisten viranomaisten päätettäväksi.

Tarkistus 252
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 

3. Kun puutteet ovat vaarallisia, jäsenvaltio 
tai toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, että ajoneuvoa ei saa käyttää 
yleisillä teillä ja peruuttaa sen käyttöluvan 
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huhtikuuta 1999 annetun neuvoston 
direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin XXX24 3 a artiklan 
mukaisesti, kunnes viat korjataan ja 
annetaan uusi katsastustodistus, joka 
osoittaa ajoneuvon olevan 
liikennekelpoinen.

ilman, että tarvitaan uutta 
rekisteröintimenettelyä, kunnes viat 
korjataan ja annetaan uusi 
katsastustodistus, joka osoittaa ajoneuvon 
olevan liikennekelpoinen

Or. fr

Tarkistus 253
Phil Bennion, Brian Simpson

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 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin XXX24 3 a artiklan 
mukaisesti, kunnes viat korjataan ja 
annetaan uusi katsastustodistus, joka 
osoittaa ajoneuvon olevan 
liikennekelpoinen.

3. Kun puutteet ovat vaarallisia, ajoneuvoa 
ei saa käyttää yleisillä teillä ja lupa käyttää 
sitä yleisillä teillä peruutetaan
ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista 29 
päivänä huhtikuuta 1999 annetun 
neuvoston direktiivin 1999/37/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin XXX24

3 a artiklan mukaisesti, kunnes viat 
korjataan ja annetaan uusi 
katsastustodistus, joka osoittaa ajoneuvon 
olevan liikennekelpoinen.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on täsmentää, että kun puutteet ovat vaarallisia, peruutetaan lupa käyttää 
ajoneuvoa yleisillä teillä eikä suinkaan keskeytetä ajoneuvon rekisteröintiä. Rekisteröinti on 
joissakin jäsenvaltioissa osoitus siitä, että ajoneuvo on julkisessa rekisterissä, eikä niinkään 
osoitus sen oikeudellisesta asemasta. Rekisteröinti on myös monimutkainen prosessi, joka 
kestää ajoneuvon koko käyttöiän ajan.
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Tarkistus 254
Bernadette Vergnaud

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 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin XXX24 3 a artiklan 
mukaisesti, kunnes viat korjataan ja 
annetaan uusi katsastustodistus, joka 
osoittaa ajoneuvon olevan 
liikennekelpoinen.

3. Kun puutteet ovat vaarallisia, ajoneuvoa 
ei saa käyttää yleisillä teillä ja sen 
rekisteröinti keskeytetään, kunnes viat 
korjataan ja annetaan uusi 
katsastustodistus, joka osoittaa ajoneuvon 
olevan liikennekelpoinen.

Or. fr

Perustelu

Jos ajoneuvo, jossa on vaarallisia puutteita, on poistettava liikennekäytöstä, tuntuu 
kohtuuttomalta edellyttää uutta rekisteröintimenettelyä.

Tarkistus 255
Vilja Savisaar-Toomast

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Katsastusaseman tai tapauksen mukaan 
alueellaan rekisteröidyn ajoneuvon 
katsastaneen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on annettava todiste kustakin 
ajoneuvosta, joka on läpäissyt 
katsastuksen. Todisteessa on mainittava 
seuraavan katsastuksen päivämäärä.

Katsastusaseman tai tapauksen mukaan 
alueellaan rekisteröidyn ajoneuvon 
katsastaneen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on annettava todiste kustakin 
ajoneuvosta, joka on läpäissyt 
katsastuksen. Todisteessa on mainittava 
seuraavan katsastuksen päivämäärä. 
Todistetta läpäistystä katsastuksesta ei 
tarvitse antaa, jos ajoneuvon 
rekisteröintiasiakirjassa on mahdollista 
ilmoittaa, että katsastus on tehty, ja 
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mainita seuraavan katsastuksen 
päivämäärä.

Or. et

Perustelu

Euroopan parlamentissa parhaillaan käsiteltävänä olevaa direktiiviä 1999/37/EU (annettu 
ajoneuvon rekisteröintiasiakirjoista) koskevien tarkistusten mukaisesti ei ole tarpeen antaa 
erillistä asiakirjaa todisteeksi katsastuksen läpäisemisestä, jos ajoneuvon 
rekisteröintiasiakirjassa on asianmukainen taulukko, johon kirjataan katsastuksen 
voimassaoloaika ja seuraavan katsastuksen ajankohta. Tämä tarkoittaa, että 
katsastusasemien ja toimivaltaisten viranomaisten ei tarvitse antaa ajoneuvon 
liikennekelpoisuudesta todisteeksi erillistä asiakirjaa, jota ajoneuvon käyttäjien on pidettävä 
mukanaan.

Tarkistus 256
Vilja Savisaar-Toomast

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on tunnustettava 
1 kohdan mukaisesti annettu todiste.

Kunkin jäsenvaltion on tunnustettava 
1 kohdan mukaisesti annettu todiste tai 
ajoneuvon rekisteröintiasiakirjaan 
kirjattu vastaava merkintä.

Or. et

Tarkistus 257
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on tunnustettava 
1 kohdan mukaisesti annettu todiste.

Kunkin jäsenvaltion on tunnustettava 
toisen jäsenvaltion 1 kohdan mukaisesti 
antama todiste edellyttäen, että se on 
annettu kyseisessä jäsenvaltiossa 
rekisteröidylle ajoneuvolle.

Or. de
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Perustelu

Ajoneuvot on katsastettava siinä jäsenvaltiossa, jossa ne on rekisteröity.

Tarkistus 258
Ismail Ertug

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Katsastusasemien riippumattomuus

1. Katsastusasemien on oltava 
riippumattomia eivätkä ne saa hoitaa 
ajoneuvojen valmistusta, myyntiä, 
vuokrausta, huoltoa tai korjausta, jotta 
varmistetaan niiden puolueettomuus ja 
ajoneuvojen katsastuksen laadukkuus.
2. Jäsenvaltiolla on oikeus poiketa tästä 
säännöksestä, jos katsastusaseman 
riippumattomuus varmistetaan 
noudattamalla EN ISO/IEC 17020 
-standardissa vahvistettuja vaatimuksia.1
Jäsenvaltiot voivat määrätä niiden 
alueella noudatettavia lisävaatimuksia 
varmistaakseen katsastusasemien ja 
katsastajien riippumattomuuden.
__________________
1 ISO/IEC 17020: 
Vaatimustenmukaisuuden arviointi –
Vaatimukset erityyppisten 
tarkastuslaitosten toiminnalle

Or. en

Perustelu

Jotta varmistetaan erityyppisten tarkastuslaitosten asianmukainen riippumattomuus, on 
tärkeää, että katsastusasemat soveltavat yhdenmukaistettuja ja tunnustettuja standardeja. 
ISO/IEC 17020 -standardissa esitetään vaatimukset, jotka koskevat tarkastuksia suorittavien 
laitosten pätevyyttä sekä niiden tarkastustoiminnan puolueettomuutta ja johdonmukaisuutta.
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Tarkistus 259
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Katsastusten tekemisessä käytettävien 
testaustilojen ja -laitteiden on oltava 
liitteessä V säädettyjen teknisten 
vähimmäisvaatimusten mukaiset.

1. Katsastusten tekemisessä käytettävien 
testaustilojen ja -laitteiden on oltava 
ainakin liitteessä V säädettyjen teknisten 
vähimmäisvaatimusten mukaiset.

Or. de

Tarkistus 260
Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sen estämättä, mitä liitteissä I–VI 
säädetään, jäsenvaltiot voivat asettaa 
testaustiloille ja -laitteille liitteessä V 
vahvistettuja vaatimuksia tiukemmat 
tekniset vaatimukset.

Or. de

Tarkistus 261
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Jäsenvaltion tai sen toimivaltaisen 
viranomaisen on hyväksyttävä 
katsastusasemat, joissa katsastajat 
suorittavat katsastuksia.
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Or. en

Perustelu

Jäsenvaltion tai sen toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä katsastusasemat.

Tarkistus 262
Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden jo ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa hyväksymät 
testaustilat on vähintään viiden vuoden 
kuluttua testattava uudelleen sen 
varmistamiseksi, että ne ovat 
vähimmäisvaatimusten mukaiset.

Or. de

Tarkistus 263
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Laadunhallintaa koskevien 
vähimmäisvaatimusten täyttämiseksi 
katsastusasemien on noudatettava 
hyväksyvän jäsenvaltion vaatimuksia. 
Katsastusasemien on varmistettava 
ajoneuvojen katsastusten puolueettomuus 
ja korkea laatu.

Or. en

Perustelu

Sekä yksityisten että julkisten katsastusasemien on täytettävä vähimmäisvaatimukset hyvän 
laadunhallinnan varmistamiseksi. Niiden on oltava puolueettomia ja varmistettava 
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ajoneuvojen katsastusten korkea laatu.

Tarkistus 264
Debora Serracchiani

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 pätevyyttä 
ja koulutusta koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä sen 
jäsenvaltion asettamat vaatimukset, jossa 
heidät on nimitetty. Jäsenvaltiot voivat 
määrätä niiden alueella noudatettavia 
lisävaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Joissakin jäsenvaltioissa vaatimukset ovat jo tiukemmat kuin liitteessä VI vahvistetut 
vaatimukset. Näiden jäsenvaltioiden olisi voitava säilyttää pätevyysvaatimukset 
mahdollisimman korkealla tasolla ”parhaiden käytäntöjen” periaatteen mukaisesti.

Tarkistus 265
Dieter-Lebrecht Koch

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 pätevyyttä 
ja koulutusta koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä kaikki siinä 
jäsenvaltiossa sovellettavat vaatimukset, 
jossa he työskentelevät.

Or. de
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Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa niiden alueella toimiviin katsastajiin 
vähimmäisvaatimuksia tiukempia vaatimuksia.

Tarkistus 266
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava todistus 
katsastajille, jotka täyttävät
vähimmäispätevyyttä ja -koulutusta
koskevat vaatimukset. Todistuksessa on 
oltava ainakin liitteessä VI olevassa
3 kohdassa mainitut tiedot.

2. Jäsenvaltioiden on annettava todistus 
katsastajille, jotka täyttävät pätevyyttä, 
koulutusta ja jatkokoulutusta koskevat
vähimmäisvaatimukset sekä kaikki siinä 
jäsenvaltiossa sovellettavat vaatimukset, 
jossa he työskentelevät. Todistuksessa on 
oltava ainakin liitteessä VI olevassa
3 kohdassa mainitut tiedot.
Jäsenvaltioiden, jotka soveltavat 
katsastajiinsa koulutusta, pätevyyttä ja 
katsastusta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia tiukempia 
vaatimuksia, olisi säilytettävä korkeat 
norminsa, eikä niitä saa pakottaa 
tinkimään niistä.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa niiden alueella toimiviin katsastajiin 
vähimmäisvaatimuksia tiukempia vaatimuksia.

Tarkistus 267
Ismail Ertug

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava todistus 
katsastajille, jotka täyttävät 
vähimmäispätevyyttä ja -koulutusta 
koskevat vaatimukset. Todistuksessa on 

2. Jäsenvaltioiden on annettava todistus 
katsastajille, jotka täyttävät asetuksessa 
vahvistetut pätevyyttä ja koulutusta 
koskevat vähimmäisvaatimukset ja 
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oltava ainakin liitteessä VI olevassa 
3 kohdassa mainitut tiedot.

jäsenvaltioiden asettamat lisävaatimukset. 
Todistuksessa on oltava ainakin liitteessä 
VI olevassa 3 kohdassa mainitut tiedot.

Or. de

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että pätevyyttä ja koulutusta koskevia kansallisia 
sertifiointivaatimuksia, jotka ovat tämän asetuksen liitteessä VI vahvistettuja 
vähimmäisvaatimuksia tiukemmat, sovelletaan edelleen.

Tarkistus 268
Corien Wortmann-Kool

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on annettava todistus 
katsastajille, jotka täyttävät 
vähimmäispätevyyttä ja -koulutusta 
koskevat vaatimukset. Todistuksessa on 
oltava ainakin liitteessä VI olevassa 
3 kohdassa mainitut tiedot.

2. Toimivaltaisten viranomaisten tai 
tapauksen mukaan hyväksyttyjen 
koulutuskeskusten on annettava todistus 
katsastajille, jotka täyttävät pätevyyttä ja 
koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset. 
Todistuksessa on oltava ainakin 
liitteessä VI olevassa 3 kohdassa mainitut 
tiedot.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu edellytys, että jäsenvaltioiden on annettava todistus vähimmäisvaatimukset 
täyttäville katsastajille, rajoittaisi jäsenvaltioita liikaa. Myös hyväksytyt koulutuskeskukset 
voivat antaa sellaisen todistuksen.

Tarkistus 269
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Katsastajiin, jotka ovat jäsenvaltioiden 3. Katsastajiin, jotka ovat jäsenvaltioiden 
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toimivaltaisten viranomaisten tai jonkin
katsastusasemien palveluksessa päivänä, 
jona tämän asetuksen soveltaminen alkaa, 
ei sovelleta liitteessä VI olevassa 
1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.
Jäsenvaltioiden on annettava tällaisille 
katsastajille vastaavuustodistus.

toimivaltaisten viranomaisten tai jonkin
katsastusaseman palveluksessa tai 
hyväksymiä päivänä, jona tämän asetuksen
soveltaminen alkaa, ei sovelleta liitteessä 
VI olevassa 1 kohdassa säädettyjä 
vaatimuksia. Jäsenvaltioiden on annettava 
tällaisille katsastajille vastaavuustodistus.

Or. en

Tarkistus 270
Peter van Dalen

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.

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Hollantilainen järjestelmä, jossa korjaamot myös katsastavat ajoneuvot ja kansallinen 
valvontaviranomainen tekee satunnaistarkastuksia, toimii erinomaisesti. Se, että korjaamot 
voivat menettää lupansa ja siten liiketoimintamahdollisuutensa, varmistaa hollantilaisen 
ajoneuvokannan katsastusten korkean laadun. Komission ehdottama riippumattomuus ei siis 
ole suotavaa.

Tarkistus 271
Hubert Pirker

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Katsastuksia tehdessään katsastajalla ei 
saa olla mitään eturistiriitoja eikä 
etenkään taloudellisia, henkilökohtaisia 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
katsastukset suoritetaan asianmukaisesti, 
ja kiinnitettävä erityistä huomiota 
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tai sukulaissiteitä katsastettavan 
ajoneuvon rekisteröintitodistuksen 
haltijaan.

sellaisten elinkeinonharjoittajien 
tekemien arvioiden puolueettomuuteen, 
joilla on lupa korjata ajoneuvoja.

Or. de

Tarkistus 272
Dieter-Lebrecht Koch

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 ja sen 
korjaamon työntekijöihin, jonne ajoneuvo 
tuodaan katsastettavaksi.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään, että katsastajien on oltava riippumattomia korjaamoista ja 
niiden työntekijöistä.

Tarkistus 273
Phil Bennion

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. 
Katsastajilla, jotka noudattavat näitä 
vaatimuksia osallistuessaan korjaamo- ja 
huoltotyöhön, olisi oltava oikeus katsastaa 
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mitä tahansa ajoneuvoja. 

Or. en

Perustelu

Määräaikaiskatsastukset ovat korjaamo- ja huoltotyöstä erillistä toimintaa, jolla on omat
sertifiointia, katsastusmenetelmiä ja laitteita koskevat vaatimukset ja sen lisäksi 
riippumattomuutta sekä valvontaelimen suorittamaa valvontaa ja myöntämiä lupia koskevat 
vaatimukset. Näiden vaatimusten noudattaminen on riittävä ehto sille, että katsastaja voi 
osallistua myös korjaamo- ja huoltotyöhön.

Tarkistus 274
Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Henkilö, jolla on asianmukainen 
pätevyys ja joka korjannut tai huoltanut 
jotakin ajoneuvoa, saa osallistua 
katsastajana mihin tahansa saman 
ajoneuvon myöhempään 
määräaikaiskatsastukseen.

Or. en

Perustelu

Ajoneuvoja huoltavaa henkilöä ei saisi kieltää suorittamasta myöhemmin ajoneuvon 
määräaikaiskatsastusta. Katsastus kohdistuu ajoneuvoon (erityisin menetelmin). 
Tarkoituksena ei sen sijaan ole katsastaa tai arvioida ajoneuvoa huoltavaa henkilöä.

Tarkistus 275
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Oikeushenkilö, joka on korjannut tai 
huoltanut ajoneuvoa, ei saa osallistua 
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katsastajana saman ajoneuvon 
myöhempään määräaikaiskatsastukseen. 

Or. fr

Tarkistus 276
Mathieu Grosch

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Katsastusasema ja korjaamo voivat 
olla yksi ja sama instanssi ainoastaan 
siinä tapauksessa, että jäsenvaltion 
säännökset sallivat sen ja siihen on 
annettu lupa ISO/IEC 17020:2012 -
standardin liitteessä A olevan A.3 kohdan 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Katsastusaseman ja korjaamon pitämistä erillään on pidettävä normina, vaikka jäsenvaltiot 
voivat säätää poikkeuksia tiettyjen laatukriteerien perusteella.

Tarkistus 277
Luis de Grandes Pascual

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Katsastusaseman on ilmoitettava 
ajoneuvon katsastettavaksi esittävälle 
henkilölle vaadittavat korjaukset, eikä se 
saa muuttaa katsastuksen tuloksia 
kaupallisia tarkoituksia varten.

5. Katsastusaseman on ilmoitettava 
ajoneuvon katsastettavaksi esittävälle 
henkilölle puutteet, jotka on korjattava, 
eikä se saa muuttaa katsastuksen tuloksia 
kaupallisia tarkoituksia varten.

Or. es
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Perustelu

Katsastusasemien on huomautettava ainoastaan puutteista, jotka on korjattava. Tarvittavien 
korjausten yksilöiminen on korjaamoiden tehtävä.

Tarkistus 278
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Katsastusaseman on ilmoitettava 
ajoneuvon katsastettavaksi esittävälle 
henkilölle vaadittavat korjaukset, eikä se 
saa muuttaa katsastuksen tuloksia 
kaupallisia tarkoituksia varten.

5. Katsastusaseman on ilmoitettava 
ajoneuvon katsastettavaksi esittävälle 
henkilölle tai korjaamolle ajoneuvossa 
havaitut puutteet, eikä se saa muuttaa 
katsastuksen tuloksia kaupallisia 
tarkoituksia varten.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään, että katsastajilla on eri tehtävät (puutteiden toteaminen) kuin 
korjaamoilla (puutteiden korjaamiseksi tarvittavien korjausten tekeminen).

Tarkistus 279
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

1.1 Katsastusasemien, joissa katsastuksia 
tekevät katsastajat työskentelevät, on 
oltava sen jäsenvaltion tunnustamia, jossa 
ne toimivat.
1.2 Katsastusasemien on täytettävä EN 
ISO/IEC 17020 -standardin mukaiset 
laadunvalvontaa koskevat 
vähimmäisvaatimukset ja asianomaisen 
jäsenvaltion asettamat vaatimukset, jotka 
koskevat katsastusorganisaatiota, 
katsastuslaitteita ja itse katsastusten 
luonnetta.
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1.3 Jos korjaamo, joka tekee ajoneuvojen 
kaupallista korjausta ja huoltoa, on 
hyväksytty katsastusasemaksi, jolla on 
lupa tehdä katsastuksia, on toteutettava 
toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 
kaupallinen korjaus- ja huoltotyö 
pidetään organisaation ja henkilöstön 
sekä rahoituksen osalta erillään 
katsastustyöstä. 
1.4 Yksittäisten katsastusasemien 
katsastustulosten kattava 
yhdenmukaistaminen ja vastavuoroinen 
tunnustaminen yli rajojen on mahdollista 
sillä perusteella, että katsastusasema on 
hyväksytty tyypin A katsastusasemaksi 
(EN ISO/IEC 17020 -standardin 
mukaisesti). 
2. Valvontaelimet
2.1 Valvontaelimen on suoritettava 
ainakin liitteessä VII olevassa 1 kohdassa 
säädetyt tehtävät ja täytettävä mainitun 
liitteen 2 ja 4 kohdassa säädetyt 
vaatimukset.
2.2 Jäsenvaltioiden on julkistettava 
säännöt ja menettelyt, jotka koskevat 
valvontaelinten henkilöstön organisointia, 
tehtäviä ja vaatimuksia.
2.3 Valvontaelimien on oltava 
riippumattomia katsastusasemista ja 
ajoneuvojen valmistajista.
3. Toimivaltaisen viranomaisen suoraan 
hallinnoimiin katsastusasemiin ei 
sovelleta lupaa ja valvontaa koskevia 
vaatimuksia.

Or. de

Perustelu

EN ISO/IEC 17020 -standardi perustuu EN 45004 -standardiin ja pätee kaikkialla 
maailmassa. Siinä määritellään katsastusaseman riippumattomuus ja lahjomattomuus, ja se 
kattaa tyypin A, B ja C katsastusasemat.

Tarkistus 280
Corien Wortmann-Kool
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
katsastusasemia valvotaan.

Or. en

Perustelu

Katsastusasemia on valvottava ajoneuvojen katsastuksen korkean laadun varmistamiseksi.

Tarkistus 281
Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen suoraan 
hallinnoimiin katsastusasemiin ei sovelleta 
lupaa ja valvontaa koskevia vaatimuksia.

2. Jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen suoraan hallinnoimiin 
katsastusasemiin ei sovelleta lupaa ja 
valvontaa koskevia vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on täsmentää, että poikkeus lupaa ja valvontaa koskevista vaatimuksista 
koskee vain jäsenvaltioiden suoraan hallinnoimia katsastusasemia.

Tarkistus 282
Luis de Grandes Pascual

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on noudatettava 1 ja 
2 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia, jos 
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ne edellyttävät, että katsastusasemat 
hyväksytään tuotteiden kaupan 
pitämiseen liittyvää akkreditointia ja 
markkinavalvontaa koskevista 
vaatimuksista annetun asetuksen (EY) 
N:o 765/2008 mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 283
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Ajoneuvotietojen sähköinen alusta Jäsenvaltioiden sähköisten 
ajoneuvotietojärjestelmien verkottaminen

Or. fr

Tarkistus 284
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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 tehokkainta ja 
vaikuttavinta tapaa ottaa käyttöön 
ajoneuvotietojen sähköinen alusta, jossa 
ajoneuvojen katsastuksesta, rekisteröinnistä 
ja hyväksynnästä vastaavat jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset sekä 
katsastusasemat ja ajoneuvojen valmistajat 
vaihtavat keskenään katsastuksia ja 
matkamittarilukemia koskevia tietoja.

Or. en
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Perustelu

Kokemus on eräissä jäsenvaltioissa osoittanut, että ajoneuvotietojen sähköinen alusta 
kannattaa toteuttaa ja että siitä on hyötyä. Sen vuoksi olisi keskityttävä siihen, että löydetään 
vaikuttavin ja tehokkain tapa toteuttaa se.

Tarkistus 285
Vilja Savisaar-Toomast

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. Komissio 
tarkastelee lisäksi mahdollisuutta yhdistää 
jäsenvaltioiden nykyiset sähköiset 
tietokannat ja Euroopan unionissa 
käytössä olevat ylikansalliset tietokannat 
tai vaihtaa toiminnallisia tietoja niiden 
välillä ja edistää parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa jäsenvaltioiden välillä.

Or. et

Perustelu

Monissa jäsenvaltioissa on käytössä sähköisiä tietokantoja, jotka sisältävät tietoja 
ajokorteista, rekisteröidyistä ajoneuvoista ja katsastuksista. Joissakin jäsenvaltioissa on yksi 
tietokanta, jonka kautta voi tutustua tallennettuihin tietoihin. Lisäksi EUCARIS-järjestelmä 
toimii hyvin, ja kaikki jäsenvaltiot ovat jossakin määrin mukana siinä. Komission olisi 
tarkasteltava, missä määrin EUCARIS-järjestelmää olisi mahdollista käyttää tämän 
asetuksen yhteydessä ja yleisemmin koko liikenneturvallisuuspaketin yhteydessä.

Tarkistus 286
Jacqueline Foster
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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 ja käyttää tässä 
hyväksi olemassa olevia ja jo toteutettuja 
ratkaisuja, joita voidaan käyttää 
tärkeimpien liikennekelpoisuus- ja 
ajokilometritietojen kansainvälisen 
saatavuuden varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Nykyisin on jo olemassa järjestelmiä, jotka sisältävät tietoja yleisesti saatavilla olevassa 
muodossa. On syytä miettiä vaihtoehtoja tietokantojen yhdistämiselle (ne rajoittavat pääsyä, 
niiden mukauttaminen ajan myötä on hankalaa ja niistä aiheutuu mittavat kustannukset). 
Tietokantojen yhdistäminen ei todennäköisesti ole paras tiedonvaihtomenetelmä tässä 
tapauksessa.

Tarkistus 287
Philip Bradbourn

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 ajoneuvojen valmistajien 
ja kaikkien muiden osapuolten kanssa, 
joihin asia vaikuttaa, ajoneuvotietojen 
sähköisen alustan käyttöönoton 
toteutettavuutta, kustannuksia ja hyötyjä ja
käyttää tässä hyväksi olemassa olevia ja jo 
toteutettuja ratkaisuja, joita voidaan 
käyttää tärkeimpien liikennekelpoisuus-
ja ajokilometritietojen kansainvälisen 
saatavuuden varmistamiseksi.

Or. en
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Tarkistus 288
Mathieu Grosch

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, myös 
ajoneuvojen ajokilometritietoja ja tietoja 
vakavista onnettomuuksista, joissa 
ajoneuvot ovat olleet osallisina.

Or. de

Tarkistus 289
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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, mikä olisi tehokkain tapa 
verkottaa nykyiset jäsenvaltioiden
sähköiset ajoneuvotietojärjestelmät siten, 
että se helpottaisi katsastuksia ja 
ajokilometrejä koskevien tietojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välillä.

Or. fr
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Tarkistus 290
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

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.

(a) 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.

(b) Komissio tarkastelee myös 
onnettomuuksissa osallisina olleita 
ajoneuvoja koskevien saatavilla olevien 
turvallisuustietojen keräämistä ja 
tallentamista. Näiden tietojen olisi 
käsitettävä ainakin tiedot vaihdetuista ja 
korjatuista osista, joilla on merkitystä 
turvallisuuden kannalta.
Nämä tiedot olisi asetettava ajoneuvoa 
katsastavien katsastajien saataville ja 
nimettömässä muodossa jäsenvaltioiden 
saataville, jotta niiden on helpompi 
suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Or. de

Tarkistus 291
Phil Bennion, Philippe De Backer

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tutkii sellaisen ajoneuvotietojen 
sähköisen alustan käyttöönoton 

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

toteutettavuutta, kustannuksia ja hyötyjä, 
jossa ajoneuvojen katsastuksesta, 
rekisteröinnistä ja hyväksynnästä vastaavat 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset 
sekä katsastusasemat ja ajoneuvojen 
valmistajat vaihtavat keskenään 
katsastuksia ja matkamittarilukemia
koskevia tietoja käytössä olevien 
tietotekniikkaratkaisujen avulla.

Or. en

Perustelu

Matkamittarilukemia koskevien tietojen vaihto tietotekniikkaratkaisujen avulla on 
välttämätöntä, jotta saadaan vähennettyä matkamittarilukemiin liittyviä petoksia rajojen yli 
tapahtuvassa käytettyjen autojen kaupassa.

Tarkistus 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

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. Sähköisen 
alustan käyttöönotosta koituvat 
kustannukset rahoitetaan unionin 
talousarviosta.

Or. pl

Tarkistus 293
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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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 ja kustannusten 
minimoimiseksi sekä päällekkäisyyksien 
välttämiseksi käyttää tässä hyväksi 
olemassa olevia ja kansainvälisessä 
tiedonvaihdossa jo toteutettuja 
tietotekniikkaratkaisuja. Tässä 
tutkimuksessa on tarkasteltava kaikkein 
tarkoituksenmukaisinta tapaa, jolla 
olemassa olevat kansalliset järjestelmät 
liitetään toisiinsa niin, että ajoneuvojen 
katsastuksesta, rekisteröinnistä ja 
hyväksynnästä vastaavat jäsenvaltioiden 
toimivaltaiset viranomaiset sekä 
katsastusasemat ja ajoneuvojen valmistajat
voivat vaihtaa keskenään katsastuksia ja 
matkamittarilukemia koskevia tietoja.

Or. pl

Tarkistus 294
Inés Ayala Sender

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.

Komissio tarkastelee myös mahdollisuutta 
sisällyttää alustaan tietoja rajojen yli 
tehdyistä liikennerikkomuksista 
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liikenneturvallisuuteen liittyviä 
liikennerikkomuksia koskevan rajat 
ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2011/82/EU 
mukaisesti, jotta voidaan ehdottaa 
liikenneturvallisuutta parantavia 
toimenpiteitä.

Or. es

Tarkistus 295
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio tarkastelee edelleen 
kaikkien niiden ajoneuvojen, joihin tätä 
direktiiviä sovelletaan, 
ajokilometritietojen keräämistä ja 
tallentamista sähköiseen alustaan. 
Asianomaisen ajoneuvon huoltoon, 
korjaukseen ja katsastukseen osallistuvien 
toimijoiden on syötettävä 
ajokilometritiedot tietokantaan.
Nämä yksinomaan ajoneuvoon liittyvät, 
nimettömät tiedot olisi asetettava 
ajoneuvon katsastajien ja ajoneuvon 
omistajien saataville ajoneuvopassin 
muodossa.

Or. de

Perustelu

Matkamittarilukemien vilpillinen käsittely lisää onnettomuusriskiä ja haittaa käytettyjen 
autojen markkinoita.

Tarkistus 296
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
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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 ja arvioi kyseisen tutkimuksen 
perusteella erilaisia poliittisia vaihtoehtoja, 
kuten mahdollisuutta olla soveltamatta 
10 artiklassa säädettyä vaatimusta esittää 
todiste katsastuksesta ja erityisen 
järjestelmän perustamista 
ajokilometritietojen vaihtamiseksi 
jäsenvaltioissa käytössä olevien 
kansallisten ajokilometritietokantojen 
välillä.

Kahden vuoden kuluessa tämän 
asetuksen soveltamisen alkamispäivästä 
komissio ilmoittaa tutkimuksen tulokset 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja 
antaa tarvittaessa asiaa koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Yhteenliitetty ajokilometritietokantojen järjestelmä olisi keino puuttua suoraan 
matkamittarilukemiin liittyvien petosten ongelmaan, koska se antaisi tienkäyttäjille 
mahdollisuuden jäljittää ajoneuvojensa historia rajojen yli.

Tarkistus 297
Isabelle Durant

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

Se esittää ja arvioi kyseisen tutkimuksen 
perusteella erilaisia poliittisia vaihtoehtoja, 
kuten ehdotuksia sähköisten asiakirjojen 
yhteentoimivuuden parantamiseksi ja/tai 
standardoimiseksi sekä mahdollisuutta olla 
soveltamatta 10 artiklassa säädettyä 
vaatimusta esittää todiste katsastuksesta.
Kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
soveltamisen alkamispäivästä komissio 
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tarvittaessa asiaa koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen.

ilmoittaa tutkimuksen tulokset Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ja antaa asiaa 
koskevan lainsäädäntöehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 298
Jacqueline Foster

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 tutkii asianmukaisinta ja
kustannustehokkainta tapaa edistää 
ajoneuvojen rekisteröintiin tarvittavien 
avaintietojen, matkamittarilukemien ja 
katsastuksiin liittyvien tietojen 
kansainvälistä saatavuutta ja antaa siitä 
kertomuksen.

Or. en

Perustelu

Nykyisin on jo olemassa järjestelmiä, jotka sisältävät tietoja yleisesti saatavilla olevassa 
muodossa. On syytä miettiä vaihtoehtoja tietokantojen yhdistämiselle (ne rajoittavat pääsyä, 
niiden mukauttaminen ajan myötä on hankalaa ja niistä aiheutuu mittavat kustannukset). 
Tietokantojen yhdistäminen ei todennäköisesti ole paras tiedonvaihtomenetelmä tässä 
tapauksessa.

Tarkistus 299
Philip Bradbourn

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta
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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 tutkii asianmukaisinta ja
kustannustehokkainta tapaa edistää 
ajoneuvojen rekisteröintiin tarvittavien 
avaintietojen, matkamittarilukemien ja 
katsastuksiin liittyvien tietojen 
kansainvälistä saatavuutta ja antaa siitä 
kertomuksen.

Or. en

Tarkistus 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 19 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi

Siirretään komissiolle valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä 19 artiklan 
mukaisesti, jotta se voi

Or. pl

Tarkistus 301
Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– saattaa liitteen I ajan tasalle niiden 
teknisten tietojen osalta, jotka valmistajan 
on asetettava saataville,

Or. en
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Tarkistus 302
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– saattaa 2 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 1 
ja 2 kohdan tarvittaessa ajan tasalle 3
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun
lainsäädäntöön tehtyjen muutosten myötä
muuttuneiden ajoneuvoluokkien 
huomioon ottamiseksi,

– saattaa ainoastaan 2 artiklan 1 kohdassa
ja 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa olevan 
ajoneuvoluokan tarvittaessa ajan tasalle, 
jos ajoneuvoluokissa tapahtuu muutoksia 
2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun
tyyppihyväksyntälainsäädäntöön tehtyjen 
muutosten myötä, vaikuttamatta 
katsastusten laajuuteen ja tiheyteen,

Or. pl

Tarkistus 303
Dieter-Lebrecht Koch

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

Komission teksti Tarkistus

– saattaa liitteessä II olevan 3 kohdan 
ajan tasalle menetelmiä ja hylkäämissyitä 
koskevilta osin, liite V, jos saatavilla on 
tehokkaampia testausmenetelmiä, ja liite 
I, jos tarvitaan lisätietoja katsastusten 
tekemiseksi.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään mietintöluonnoksessa esitettyä tarkistusta 33 (17 artiklan 2 a 
luetelmakohta (uusi)), jotta otetaan huomioon ajoneuvoteknologian ja katsastusmenetelmien 
kehittyminen.

Tarkistus 304
Dieter-Lebrecht Koch
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – 2 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– saattaa liitteessä II olevan 3 kohdan 
ajan tasalle katsastettavien kohteiden 
luetteloa, menetelmiä, hylkäämissyitä ja 
puutteiden arviointia koskevilta osin sekä 
liite V niiden mukauttamiseksi unionin 
liikenneturvallisuus- tai 
ympäristölainsäädännön kehitykseen ja 
liite I, jos tarvitaan lisätietoja katsastusten 
tekemiseksi.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään mietintöluonnoksessa esitettyä tarkistusta 34 (17 artiklan 2 b 
luetelmakohta (uusi)), jotta otetaan huomioon ajoneuvoteknologian, katsastusmenetelmien ja 
unionin lainsäädännön kehittyminen.

Tarkistus 305
Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Kertomus

Komissio toimittaa viimeistään [viiden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
julkaisemispäivästä] Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja 
vaikutuksista, erityisesti seuraavien 
asioiden osalta: katsastustiheys, 
määräaikaiskatsastusten 
yhdenmukaistamistaso sekä 
katsastustodistusten vastavuoroista 
tunnustamista tapauksissa, joissa yhdestä 
jäsenvaltiosta lähtöisin oleva ajoneuvo 
rekisteröidään uudelleen toisessa 
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jäsenvaltiossa, koskevien säännösten 
vaikuttavuus. Kertomuksessa on myös 
analysoitava, onko yhdenmukaistamistaso 
riittävä sen kannalta, että 
katsastustodistusten täysimääräinen 
vastavuoroinen tunnustaminen kaikkialla 
unionissa on mahdollista, ja tarvitaanko 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
tiukempia eurooppalaisia normeja. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.

Or. en

Tarkistus 306
Petri Sarvamaa

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].

Or. fi

Tarkistus 307
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 
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kuukautta ennen tuon 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 308
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 tuon 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. pl

Tarkistus 309
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 17 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pl

Tarkistus 310
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun 
säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pl

Tarkistus 311
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 17 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. pl

Tarkistus 312
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Komissio toimittaa viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja 
vaikutuksista, erityisesti seuraavia asioita 
koskevien säännösten vaikuttavuudesta: 
soveltamisala, katsastustiheys, 
katsastustodistusten vastavuoroinen 
tunnustaminen sekä 15 artiklassa 
tarkoitetun, ajoneuvotietojen sähköisen 
alustan käyttöönoton toteutettavuutta 
koskevan tutkimuksen tulokset. 
Kertomuksessa on myös analysoitava, 
onko tarvetta päivittää liitteitä erityisesti 
teknisen kehityksen ja käytäntöjen 
perusteella. Kertomus toimitetaan 16 
artiklassa tarkoitetun komitean 
kuulemisen jälkeen. Kertomukseen 
liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.

Or. pl
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Tarkistus 313
Dieter-Lebrecht Koch

Ehdotus asetukseksi
-19 artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-19 artikla
Jäsenvaltioita koskeva lupa

Jäsenvaltioilla on lupa määrätä tämän 
direktiivin säännöksiä vastaavia tai 
tiukempia vaatimuksia niiden alueella 
rekisteröityjen ajoneuvojen katsastukselle, 
jotta ne voivat saavuttaa tämän direktiivin 
tavoitteet tehokkaammin.

Or. de

Perustelu

Säännöksellä tuodaan tiivistetysti esiin, että jäsenvaltioilla on harkintavaltaa vahvistaa 
sitovia, tiukempia vaatimuksia niiden alueella rekisteröityjen ajoneuvojen tekniselle 
tarkastukselle.

Tarkistus 314
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

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. 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, 
ja varmistaakseen sen, että matkamittarin 
lukema on paikkansapitävä ajoneuvon 
koko käyttöiän ajan.

Or. en



AM\931123FI.doc 141/146 PE507.994v01-00

FI

Perustelu

Sen vuoksi on välttämätöntä, että jäsenvaltiot toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että matkamittarin lukemat ovat luotettavat ja paikkansapitävät ajoneuvon 
koko käyttöiän ajan, ja ottavat huomioon, että matkamittarilukemiin liittyvät petokset ovat 
todennäköisimpiä ajoneuvon rekisteröintipäivän ja sen ensimmäisen katsastuksen välisenä 
aikana.

Tarkistus 315
Dieter-Lebrecht Koch

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. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että ajoneuvon osien ja järjestelmien, 
joilla on merkitystä turvallisuus- ja 
ympäristövaatimusten täyttämisen 
kannalta, tai matkamittarin vilpillistä 
käsittelyä tai sen tietojen omavaltaista 
muuttamista pidetään rikoksena ja että siitä 
voidaan langettaa tehokkaita, 
oikeasuhteisia, varoittavia ja syrjimättömiä 
seuraamuksia.

Or. de

Tarkistus 316
Luis de Grandes Pascual

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, 

Poistetaan.
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varoittavia ja syrjimättömiä 
seuraamuksia.

Or. es

Perustelu

Matkamittareita koskevaa sääntelyä ei ole, eikä matkamittareita edellytetä tyyppihyväksyntää 
varten tai ajoneuvojen liikennekelpoisuutta varten. Niiden avulla vain saadaan tietoa, ja 
sellaisiksi ne on tarkoitettu. Ehdotuksen oikeusperusta ei anna mahdollisuutta sisällyttää tätä 
asiaa säädökseen. Se kuuluu kuluttajapolitiikan yhteyteen.

Tarkistus 317
Inés Ayala Sender

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioille, joissa ajoneuvon 
katsastusväli oli ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa pidempi kuin 5 artiklassa 
vahvistettu katsastusväli, myönnetään 
ylimääräinen neljän vuoden siirtymäaika, 
jonka kuluessa niiden on saatettava 
katsastustiheys vastaamaan tämän 
asetuksen vaatimuksia, paitsi, jos 
ajoneuvot ovat yli 10 vuotta vanhoja, 
missä tapauksessa katsastusväli ei 
missään tapauksessa saa olla pidempi 
kuin yksi vuosi.

Or. es

Tarkistus 318
Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
LIITE I

Komission teksti Tarkistus

 [...] Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Liite I on liian yksityiskohtainen ja tarpeeton, koska katsastusten suorittamisen kannalta 
riittävät tiedot ovat jo saatavilla asetusten (EY) N:o 715/2007 (6 artiklan 1 kohta ja 3 artiklan 
14 kohta) ja (EY) 595/2009 (6 artiklan 1 kohta ja 3 artiklan 11 kohta) nojalla.

Tarkistus 319
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ehdotus asetukseksi
Liite 1

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 320
Philip Bradbourn

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – osa 1

Komission teksti Tarkistus

1. JARRULAITTEISTO Poistetaan.
1.1. KÄYTTÖJARRUTUS
– Yleiskuvaus, mukaan lukien toisiojarru 
/ hätäjarru ja testausmahdollisuudet 
standardin mukaisella 
jarrudynamometrillä
– Järjestelmän kokoonpano
– Jarrun hallintalaite
– Kuormituksen mukaan automaattisesti 
säätyvä jarrutuspaine: säätö- ja 
toimintaominaisuudet
– Viitevoimat
– Jarrurummut
– Jarrulevyt
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– Jarrupäällyste ja -palat
– Pneumaattinen jarru
– Hydraulijarru
1.2. SEISONTAJARRU
– Yleiskuvaus
– Seisontajarrukytkin
– Akseli(t), johon/joihin seisontajarru 
tukeutuu
– Sähkökäyttöinen seisontajarru
1.3. LISÄJARRUT
– Yleiskuvaus
– Jarrun hallintalaite
1.4. SÄHKÖISET 
HALLINTAJÄRJESTELMÄT
– ABS
– BAS
– ESC
– EBS
1.5. PERÄVAUNUJEN JARRUT
– Perävaunun jarrujen letkujen liittimet: 
yleiskuvaus
– Turvajärjestelmän kuvaus

Or. en

Tarkistus 321
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Ehdotus asetukseksi
LIITE II – osa 1 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkia lueteltuja kohteita on pidettävä 
pakollisina ajoneuvojen 
määräaikaiskatsastuksessa, lukuun 
ottamatta kirjaimella X merkittyjä kohteita, 
jotka liittyvät ajoneuvon kuntoon ja sen 

Kaikkia lueteltuja kohteita on pidettävä 
pakollisina ajoneuvojen 
määräaikaiskatsastuksessa, lukuun 
ottamatta kirjaimella X merkittyjä kohteita, 
jotka liittyvät ajoneuvon kuntoon ja sen 



AM\931123FI.doc 145/146 PE507.994v01-00

FI

soveltuvuuteen tieliikenteeseen, mutta joita 
ei pidetä katsastuksessa olennaisina.

soveltuvuuteen tieliikenteeseen, mutta joita 
ei pidetä katsastuksessa olennaisina.

Jos ajoneuvoa katsastettaessa ei ole 
mahdollista käyttää tässä liitteessä 
vahvistettuja suositeltuja testimenetelmiä, 
katsastusasema voi suorittaa katsastuksen 
sellaisen vaihtoehtoisen menetelmän 
mukaisesti, jonka asianomainen 
toimivaltainen viranomainen on 
hyväksynyt kirjallisesti. Toimivaltaisen 
viranomaisen on varmistuttava siitä, että 
turvallisuus- ja ympäristönormit täyttyvät.

Or. en

Perustelu

Erityisajoneuvojen, kuten ajoneuvonostureiden, katsastus voi edellyttää erityisiä 
testimenetelmiä, jotka olisi sallittava, jos ne ovat toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä.

Tarkistus 322
Mathieu Grosch

Ehdotus asetukseksi
LIITE 4 – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a) Tiedot merkittävistä, onnettomuuden 
vuoksi tarvittavista korjauksista

Or. de

Tarkistus 323
Werner Kuhn

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – osa I – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Vaihtoehtoisia laitteita, joissa tekniset 
innovaatiot toteutuvat neutraalisti, 
voidaan käyttää, kunhan katsastuksen 
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laatutaso pysyy yhtä korkeana.

Or. en

Tarkistus 324
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
LIITE 7 – osa 1 – 1 kohta – a alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– tarkastetaan ehdoton riippumattomuus 
ajoneuvokorjaamoista.

Or. fr


