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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja 
niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY 
kumoamisesta
(COM(2012)0380 – C7-0186 – 2012/0184(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0380),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 91 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0186/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Ranskan senaatin, Alankomaiden parlamentin alahuoneen, Alankomaiden 
parlamentin ylähuoneen, Ruotsin valtiopäivien ja Kyproksen parlamentin toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat 
perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 
säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. joulukuuta 2012 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot 
(A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C … / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1
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, 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. Jäsenvaltioiden olisi voitava itse 
päättää myös muiden 
erikoisajoneuvotyyppien katsastuksista.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy tarkistuksiin 15, 16 ja 17.

Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jäsenvaltioiden olisi 
vastavuoroisesti tunnustettava ajoneuvoa 
uudelleenrekisteröitäessä alkuperäisen 
rekisteröintijäsenvaltion myöntämä 
katsastustodistus, jotta vapaan 
liikkuvuuden periaate toteutuisi unionissa 
paremmin.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa ehdotetaan ensimmäisenä askeleena kohti määräaikaisten katsastusten 
sisämarkkinoita, että jäsenvaltiot tunnustaisivat vastavuoroisesti katsastustodistukset, kun 
ajoneuvo rekisteröidään uudelleen toisessa jäsenvaltiossa. Tarkistus liittyy tarkistukseen 26.
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Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Kun on todisteita siitä, että 
katsastuksia on riittävässä määrin 
yhdenmukaistettu, olisi säädettävä 
katsastustodistusten täysimääräisestä 
vastavuoroisesta tunnustamisesta 
kaikkialla unionissa.

Or. en

Perustelu

On tarpeen tutkia mahdollisuutta kehittää pidemmälle sellaisia määräaikaisten katsastusten 
sisämarkkinoita, joilla yhdessä jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon haltija voisi 
katsastuttaa ajoneuvonsa toisessa jäsenvaltiossa. Siten voitaisiin välttää kansainvälisissä 
kuljetuksissa käytettävien kaupallisten ajoneuvojen turhat matkat takaisin 
rekisteröintijäsenvaltioon.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Ajoneuvojen ja erityisesti niiden 
sähköisten turvallisuuskomponenttien 
tarkastuksessa on välttämätöntä, että 
kunkin yksittäisen ajoneuvon tekniset 
eritelmät ovat saatavilla. Sen vuoksi 
ajoneuvojen valmistajien olisi annettava 
kaikkien 
vaatimustenmukaisuustodistukseen 
sisältyvien tietojen lisäksi myös 
turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien 
komponenttien toimivuuden 
varmentamiseksi tarvittavat tiedot.
Korjaamiseen ja huoltamiseen liittyvien 
tietojen saatavuutta koskevia säännöksiä 
olisi sovellettava samalla tavoin tätä 
tarkoitusta varten, jolloin nämä 

(11) Ajoneuvojen ja erityisesti niiden 
sähköisten turvallisuuskomponenttien 
tarkastuksessa on välttämätöntä, että 
kunkin yksittäisen ajoneuvon tekniset 
eritelmät ovat saatavilla. Sen vuoksi 
ajoneuvojen valmistajien olisi annettava 
kaikkien 
vaatimustenmukaisuustodistukseen 
sisältyvien tietojen lisäksi myös 
turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien 
järjestelmien toimivuuden 
varmentamiseksi tarvittavat tiedot.
Tietoihin olisi sisällyttävä 
yksityiskohtaiset tiedot, joiden perusteella 
ajoneuvon turvajärjestelmien toimivuus 
voidaan tarkastaa siten, että niitä voidaan 
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katsastuksissa tarvittavat tietoelementit 
olisivat katsastusasemien saatavilla. Tämä 
on erittäin tärkeää erityisesti sähköisesti 
ohjattujen järjestelmien alalla, ja tiedot 
olisi annettava kaikista valmistajan 
asentamista elementeistä.

testata teknisissä 
määräaikaistarkastuksissa ja että voidaan 
ennustaa, milloin ajoneuvo läpäisee 
katsastuksen ja milloin ei.

Or. en

Tarkistus 5
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. 
Ajoneuvojen tuotantoon, myyntiin, 
vuokraamiseen, huoltoon tai 
korjaamiseen osallistuvien taloudellisten 
toimijoiden olisi pidettävä tällaiset 
toiminnot erillään katsastusten 
suorittamiseen liittyvistä organisatorisista 
sekä henkilöstöön ja rahoitukseen 
liittyvistä näkökohdista.

Or. en

Tarkistus 6
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, 

(17) Katsastusten tiheyttä olisi 
mukautettava ajoneuvotyypin perusteella. 
Ajoneuvoissa on todennäköisemmin 
teknisiä puutteita, kun ne ovat saavuttaneet 
tietyn iän.
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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.

Or. en

Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Unionin tasolla olisi vahvistettava 
yhteisesti tiukat 
vähimmäiskatsastusnormit, ja niiden 
jäsenvaltioiden, joissa on jo voimassa 
vaadittua tasoa tiukemmat 
katsastusnormit, olisi sallittava pitää 
voimassa tiukemmat norminsa ja 
mukauttaa niitä tarvittaessa tekniikan 
kehitykseen.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa säädetään teknisten normien vähimmäistasosta. Jäsenvaltiot voivat pitää 
voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia normeja.

Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
1 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
ajoneuvojen määräaikaisten katsastusten 
järjestelmä.

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

Or. en

Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– matkustajien kuljettamiseen käytettävät 
vähintään nelipyöräiset
moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan 
istuimen lisäksi enintään kahdeksan 
istuinta – M1-luokan ajoneuvo,

– pääasiassa henkilöiden ja heidän 
matkatavaroidensa kuljettamiseen 
suunnitellut ja rakennetut 
moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan 
istuimen lisäksi enintään kahdeksan 
istuinta – M1-luokan ajoneuvo;

Or. en

Perustelu

Terminologia on mukautettu direktiivin 2007/46/EY tarkistamiseen.

Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– matkustajien kuljettamiseen käytettävät 
moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan 
istuimen lisäksi yli kahdeksan istuinta –
M2- ja M3-luokan ajoneuvo,

– pääasiassa henkilöiden ja heidän 
matkatavaroidensa kuljettamiseen 
suunnitellut ja rakennetut
moottoriajoneuvot, joissa on kuljettajan 
istuimen lisäksi yli kahdeksan istuinta –
M2- ja M3-luokan ajoneuvo;

Or. en

Perustelu

Terminologia on mukautettu direktiivin 2007/46/EY tarkistamiseen.
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Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– vähintään nelipyöräiset
moottoriajoneuvot, joita tavallisesti 
käytetään tavaroiden maantiekuljetukseen 
ja joiden suurin sallittu massa on enintään 
3 500 kg – N1-luokan ajoneuvo,

– pääasiassa tavaroiden kuljetukseen 
suunnitellut ja rakennetut
moottoriajoneuvot, joiden suurin sallittu 
massa on enintään 3,5 tonnia – N1-luokan 
ajoneuvo,

Or. en

Perustelu

Terminologia on mukautettu direktiivin 2007/46/EY tarkistamiseen.

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– moottoriajoneuvot, joita käytetään 
tavaroiden kuljetukseen ja joiden suurin 
sallittu massa on yli 3 500 kg – N2- ja N3-
luokan ajoneuvo,

– pääasiassa tavaroiden kuljetukseen 
suunnitellut ja rakennetut 
moottoriajoneuvot, joiden suurin sallittu 
massa on yli 3,5 tonnia – N2- ja N3-luokan 
ajoneuvo;

Or. en

Perustelu

Terminologia on mukautettu direktiivin 2007/46/EY tarkistamiseen.

Tarkistus 13
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,

– tavaroiden tai henkilöiden kuljetukseen 
taikka matkailutarkoituksiin suunnitellut 
ja rakennetut perävaunut, joiden suurin 
sallittu massa on enintään 3,5 tonnia – O1-
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ja O2-luokan ajoneuvo,

Or. en

Perustelu

Terminologia on mukautettu direktiivin 2007/46/EY tarkistamiseen.

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 6 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– perävaunut ja puoliperävaunut, joiden 
suurin sallittu massa on yli 3 500 kg – O3-
ja O4-luokan ajoneuvo,

– tavaroiden tai henkilöiden kuljetukseen 
taikka matkailutarkoituksiin suunnitellut 
ja rakennetut perävaunut, joiden suurin 
sallittu massa on yli 3,5 tonnia – O3- ja 
O4-luokan ajoneuvo,

Or. en

Perustelu

Terminologia on mukautettu direktiivin 2007/46/EY tarkistamiseen.

Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) ’museoajoneuvolla’ kaikkia ajoneuvoja, 
joita rekisteröintijäsenvaltio tai jokin sen 
nimetyistä hyväksyntäelimistä pitää 
historiallisesti merkittävinä ja jotka 
täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava enemmän harkintavaltaa museoajoneuvon määrittelyssä.
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Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 kohta – 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 tai korin kaltaisten pääosien 
teknisiin ominaisuuksiin ei ole tehty mitään 
huomattavia muutoksia.

Or. en

Perustelu

Moniin museoajoneuvoihin on vuosien saatossa tehty muutoksia. Näin ollen vain huomattavat 
muutokset olisi katsottava perusteiksi sille, ettei ajoneuvoa lasketa museoajoneuvoksi.

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 7 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niiden ulkonäköä ei ole muutettu; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu peruste olisi liian rajoittava, koska ulkonäön muuttaminen museoajoneuvojen – ja 
erityisesti vanhempien yksilöiden – elinkaaren aikana on melko yleistä.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 9 kohta

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, jolla 
varmennetaan, että ajoneuvoa on 
turvallista käyttää yleisillä teillä ja että se 
on vaadittujen ympäristöominaisuuksien 
mukainen;
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Or. en

Perustelu

Määritelmää olisi selvennettävä ja se olisi mukautettava määräaikaiskatsastuksiin, joissa on 
tarkoitus arvioida turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvien järjestelmien asianmukaista 
toimivuutta. Tyyppihyväksynnän olisi oltava vain ajallinen viittaus sen ymmärtämiseksi, mitä 
turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia ajoneuvoon liittyy. Näissä vaatimuksissa ei pitäisi 
viitata itse osiin tai komponentteihin.

Tarkistus 19
Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Ajoneuvon valmistajien on annettava 
katsastuksissa tarvittavat liitteessä I 
vahvistetut tekniset tiedot katsastusasemien 
ja katsastuslaitteiden valmistajien tai 
tapauksen mukaan toimivaltaisen 
viranomaisen saataville ilmaiseksi.
Katsastuslaitteiden valmistajille 
annettaviin tietoihin on sisällyttävä 
sellaiset tiedot, joiden ansiosta 
katsastuslaitteilla voidaan tarkastaa 
ajoneuvon sähköisten 
hallintajärjestelmien toiminta. Komissio 
hyväksyy liitteessä I tarkoitettujen tietojen 
saatavuuden osalta noudatettavia 
menettelyjä koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tutkimusmenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että katsastuslaitteiden valmistajat saavat tutustua tietoihin, joita ne tarvitsevat 
asianmukaisesti toimivien laitteiden valmistamiseksi.

Tarkistus 20
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,

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

Or. en

Perustelu

Moottoripyörien katsastusten tiheyttä olisi tarkasteltava myös ottaen huomioon 
moottoripyörien omistajille koituvan taloudellisen ja hallinnollisen rasitteen. 
Liikenneturvallisuuden parantamista koskevan tavoitteen saavuttamiseksi katsastusten tiheys 
ja kansalaisille koituva lisätaakka on asetettava oikeanlaiseen tasapainoon. On vältettävä 
aiheuttamasta moottoripyörien omistajille tarpeetonta ja asiaankuulumatonta taakkaa. Tässä 
suhteessa ’4+2+2’-malli on oikeasuhteisempi.

Tarkistus 21
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. en

Perustelu

Kyseisten ajoneuvoluokkien tapauksessa katsastusten tiheyden malli ’4+2+2’ on tavoitteisiin 
nähden oikeasuhteinen.

Tarkistus 22
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– muut ajoneuvoluokat: 
rekisteröintijäsenvaltion määrittelemin 
väliajoin.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää sellaisten ajoneuvoluokkien katsastusten tiheydestä, 
joita ei säännellä 5 artiklan muilla säännöksillä.

Tarkistus 23
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

Perustelu

Ehdotettuun säännökseen liittyy matkamittarin peukaloinnin riski.

Tarkistus 24
Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jos ajoneuvon rekisteröintitodistuksen 
haltija muuttuu.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Ajoneuvon haltijan olisi voitava luottaa katsastuksen voimassaoloon uudelleenrekisteröinnin 
tapauksessa. Tarkistus 26 koskee uudelleenrekisteröinnin rajat ylittäviä näkökohtia.

Tarkistus 25
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 
katsastamisessa sovellettavaa menetelmää 
käyttäen. Katsastuksessa voidaan myös 
tarkistaa, vastaavatko ajoneuvon osat ja 
komponentit niitä vaadittuja turvallisuus-
ja ympäristöominaisuuksia, jotka olivat 
voimassa ajoneuvon hyväksynnän tai 
tarvittaessa jälkiasennuksen ajankohtana. 

Or. en

Tarkistus 26
Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kaikkien jäsenvaltioiden on 
vastavuoroisesti tunnustettava 
katsastustodistukset jäsenvaltiosta toiseen 
siirretyn ajoneuvon rekisteröimiseksi 
uudelleen edellyttäen, että 
katsastustodistus on 
uudelleenrekisteröintijäsenvaltion 
edellyttämän katsastusten tiheyden 
kannalta pätevä.

Or. en
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Perustelu

Katsastustodistusten vastavuoroinen tunnustaminen tapauksissa, joissa ajoneuvo 
rekisteröidään uudelleen toisessa jäsenvaltiossa, on tärkeä edistysaskel todellisten 
määräaikaisten katsastusten sisämarkkinoiden luomisessa. Tarkistuksessa otetaan huomioon 
Euroopan unionin tuomioistuimen äskettäin antama tuomio (C-150/11). 

Tarkistus 27
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Katsastuksia tekevien katsastajien on 
täytettävä liitteessä VI säädetyt 
vähimmäispätevyyttä ja -koulutusta 
koskevat vaatimukset. Jäsenvaltiot voivat 
ottaa käyttöön muita pätevyys- ja 
koulutusvaatimuksia. 

Or. en

Perustelu

Liitteessä VI säädetään pätevyyttä ja koulutusta koskevista vähimmäisvaatimuksista, ja 
jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön lisävaatimuksia.

Tarkistus 28
Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jotakin ajoneuvoa korjannut tai 
huoltanut henkilö ei voi toimia saman 
ajoneuvon katsastajana myöhemmässä 
määräaikaisessa katsastuksessa.

Or. en

Perustelu

Katsastajien riippumattomuuden vahvistamiseksi on tarpeen varmistaa, ettei sama henkilö 
osallistu sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen ennen katsastusta että itse 
katsastukseen.
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Tarkistus 29
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, katsastuslaitteiden 
valmistajat ja ajoneuvojen valmistajat 
vaihtavat keskenään katsastuksia koskevia 
tietoja.

Or. en

Tarkistus 30
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 18 artiklan
mukaisesti, jotta se voi

Or. en

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 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 
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katsastusten laajuuteen ja tiheyteen,

Or. en

Perustelu

Tekstiä on selvennetty sen varmistamiseksi, että tyyppihyväksyntälainsäädäntöön tehtyjen 
muutosten johdosta ajoneuvoluokissa tapahtuvat muutokset otetaan huomioon. Tämä antaisi 
komissiolle tarvittavaa joustavuutta ajoneuvoluokissa tyyppihyväksyntää ja määräaikaisia 
katsastuksia koskevassa lainsäädännössä tapahtuvien muutosten yhdenmukaisuuden 
varmistamiseksi samalla, kun toimivallan siirrolle asetetaan selkeät rajat.

Tarkistus 32
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– saattaa liitteet ajan tasalle tekniikan 
kehityksen vuoksi tai ottaa huomioon 
muutokset kansainvälisessä tai unionin 
lainsäädännössä.

– saattaa ajan tasalle seuraavien osioiden 
muut kuin keskeiset osat:

Or. en

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– liitteen II 3 kohta menetelmiä ja 
hylkäämissyitä koskevilta osin sekä liite 
V, jos saatavilla on tehokkaampia 
testausmenetelmiä,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään toimivallan siirrolle komissiolle asetettavia rajoja.
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Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– liitteen II 3 kohta katsastettavien 
kohteiden luetteloa, menetelmiä, 
hylkäämissyitä ja puutteiden arviointia 
koskevilta osin sekä liite V niiden 
mukauttamiseksi unionin 
liikenneturvallisuus- tai 
ympäristölainsäädännön kehitykseen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa selvennetään toimivallan siirrolle komissiolle asetettavia rajoja.

Tarkistus 35
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 komissiolle valta antaa 
17 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä viideksi vuodeksi [tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä]. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden pituisen 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. en

Tarkistus 36
Ehdotus asetukseksi
18 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

18 a artikla
Raportointi

Komissio antaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta ja 
vaikutuksista kiinnittäen erityistä 
huomiota katsastusten tiheyteen, 
määräaikaisten katsastusten 
yhdenmukaistamisen tasoon sekä 
katsastustodistusten vastavuoroista 
tunnustamista tapauksissa, joissa yhdestä 
jäsenvaltiosta lähtöisin oleva ajoneuvo 
rekisteröidään uudelleen toisessa 
jäsenvaltiossa, koskevien säännösten 
vaikuttavuuteen viimeistään [viiden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta]. Kertomuksessa on 
analysoitava myös sitä, onko alaa 
yhdenmukaistettu tarpeeksi, jotta 
katsastustodistusten vastavuoroinen 
tunnustaminen olisi mahdollista 
kaikkialla unionissa. Kertomus 
toimitetaan 16 artiklassa tarkoitetun 
komitean kuulemisen jälkeen. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.

Or. en

Perustelu

Komissiolla olisi oltava velvollisuus raportoida lainsäädäntövallan käyttäjille asetuksen 
täytäntöönpanosta. Kertomuksessa olisi muun muassa analysoitava eri vaihtoehtoja 
etenemiseksi kohti täysimääräisten määräaikaisten katsastusten sisämarkkinoiden luomista.
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PERUSTELUT

Komission ehdotus

I. Moottoriajoneuvojen määräaikaisia katsastuksia koskevat EU:n nykyiset säännöt 
Direktiivissä 2009/40/EY asetetaan vähimmäisvaatimukset ajoneuvojen säännöllisille 
tarkastuksille. Direktiiviä sovelletaan henkilöautoihin, linja-autoihin ja raskaisiin 
tavarankuljetusajoneuvoihin sekä niiden perävaunuihin, muttei skoottereihin eikä 
moottoripyöriin.

II. Katsastuksia koskeva uusi ehdotus

Komissio on esittänyt uudet katsastuksia koskevat säännöt tieliikenneturvallisuuden 
parantamiseksi ja ympäristönsuojelun korkean tason varmistamiseksi. Komission ehdotus on 
yhdenmukainen valkoisessa kirjassa ”Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva 
etenemissuunnitelma” vahvistettujen, liikenneturvallisuutta koskevien tavoitteiden kanssa. 
Ehdotuksen perustana on EU:n yhteisten vähimmäisvaatimusten asettaminen ajoneuvojen 
tarkastukselle siten, että jäsenvaltiot voivat tarvittaessa vapaasti asettaa myös tiukempia 
vaatimuksia.

Ehdotuksen keskeiset osat ovat seuraavat:
1. Skoottereiden ja moottoripyörien katsastukset tehdään pakollisiksi kaikkialla EU:ssa. 
Katsastettavien ajoneuvojen joukkoon lisättäisiin myös riskialtein tienkäyttäjäryhmä. Myös 
kevyet perävaunut (enintään 3,5 tonnia) katsastettaisiin. Nämä ajoneuvoluokat eivät tällä 
hetkellä kuulu EU:n järjestelmän piiriin. Niiden katsastaminen kuuluu edelleen 
jäsenvaltioiden harkintavaltaan.

2. Joidenkin ajoneuvoluokkien määräaikaisten katsastusten tiheyttä lisätään. Tällä hetkellä yli 
kuusi vuotta käytössä olleet autot ja pakettiautot (enintään 3,5 tonnia) katsastetaan vähintään 
kerran kahdessa vuodessa. Komissio ehdottaa niiden katsastamista kuuden vuoden jälkeen 
vähintään kerran vuodessa. Näin ollen nykyisestä mallista 4-2-2 siirryttäisiin malliin 4-2-1. 
Mallia 4-2-1 ehdotetaan myös skoottereille ja moottoripyörille. Lisäksi komissio ehdottaa 
sellaisten autojen ja pakettiautojen, joiden matkamittarin lukema on korkea (160.000 km), 
katsastusten tiheyden lisäämistä. Tällaiset ajoneuvot katsastettaisiin ensimmäisen 
katsastuksen jälkeen vuosittain (malli 4-1-1 nykyisen mallin 4-2-2 sijaan), jos niillä on 
ensimmäisen katsastuksen hetkellä (neljän vuoden käytön jälkeen) ajettu yli 160 000 
kilometriä. Siten niiden katsastustiheys vastaisi muiden ajoneuvojen, joiden matkamittarin 
lukema on korkea, kuten taksien ja ambulanssien, katsastustiheyttä.
3. Ehdotuksessa asetetaan vähimmäisvaatimukset katsastajien taidoille ja koulutukselle.

4. Katsastusten laatua halutaan parantaa asettamalla yhteiset puutteita ja laitteita koskevat 
vähimmäisnormit.

5. Matkamittarien lukemiin liittyviä petoksia halutaan vähentää kirjaamalla matkamittarien 
lukemat kansallisiin rekistereihin.
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6. Sähköisten turvallisuuskomponenttien toiminnan varmentaminen halutaan tehdä 
pakolliseksi.

Kansalliset parlamentit: Ranskan, Alankomaiden, Ruotsin ja Kyproksen kansalliset 
parlamentit ovat ilmoittaneet katsovansa, että käsiteltävänä oleva ehdotus rikkoo EU:n 
toissijaisuusperiaatetta.

Esittelijän kanta

Käsiteltäessä kyseistä asiaa parlamentissa on pohdittava tarkkaan, ovatko ehdotetut 
toimenpiteet oikeasuhteisia tavoitteisiin nähden. Ehdotuksen vaikutuksia kansalaisiin ja 
yrityksiin on arvioitava huolellisesti, jotta vältetään aiheuttamasta tarpeetonta taloudellista ja 
hallinnollista taakkaa. Lopputuloksen on tasapainoinen. 

Esittelijä ehdottaa edellä mainittujen seikkojen johdosta seuraavaa:
1. Katsastusten tiheys ja ajoneuvoluokat: Esittelijä kannattaa komission ehdotusta katsastusten 
laajentamiseksi koskemaan skoottereita ja moottoripyöriä, koska ne ovat riskialtein 
tienkäyttäjäryhmä. Olisi kuitenkin oikeasuhteisempaa muuttaa näiden ajoneuvoluokkien 
katsastustiheyden malli 4-2-1 malliksi 4-2-2. Malli 4-2-2 olisi myös tasapainoinen 
lähestymistapa autojen ja kevyiden ajoneuvojen katsastamiseen, koska useissa 
onnettomuuksien ja teknisten vikojen välistä yhteyttä koskevissa tutkimuksissa on saatu 
ristiriitaisia tuloksia siitä, minkä verran tiuhempaan tehtävät katsastukset vaikuttavat 
liikenneturvallisuuteen. Komission olisi kuitenkin seurattava ja arvioitava tätä näkökohtaa ja 
raportoitava siitä lainsäädäntövallan käyttäjille. Jäsenvaltioille halutaan suoda mahdollisuus 
ottaa käyttöön tiheämmät katsastusvälit. Matkamittarien lukemia koskeva kriteeri voisi nostaa 
esiin niiden peukalointiin liittyviä kysymyksiä. Siksi esittelijä ehdottaa sen poistamista 
ehdotuksesta.
2. Liitteissä vahvistettuja teknisiä vaatimuksia ja testausmenetelmiä olisi pidettävä EU:n 
vähimmäisnormeina. Jäsenvaltioiden olisi voitava pitää voimassa tai ottaa käyttöön tiukempia 
normeja. Tämä periaate vahvistetaan ehdotuksen 6 artiklan 2 kohdassa. Esittelijä esittää 
tarkistuksia kyseisen periaatteen vahvistamiseksi. Sama pätee katsastajien 
pätevyysvaatimuksiin, joiden olisi niin ikään oltava vähimmäisnormeja.

3. On olennaisen tärkeää, että katsastukset suorittavat hyvin koulutetut ja riippumattomat 
katsastajat. Esittelijä ehdottaa katsastajien riippumattomuuden vahvistamista sekä 
eturistiriitojen mahdollisuuden entistä tehokkaampaa torjumista. 

4. Museoajoneuvot: Museoajoneuvot olisi jätettävä unionin lainsäädännön soveltamisalan 
ulkopuolelle. Jäsenvaltioilla olisi oltava enemmän harkintavaltaa niiden omien vaatimusten 
asettamisessa museoajoneuvojen määrittelemiseksi ja katsastamiseksi. Vaikka ehdotus 
muodostaa vankan perustan laajemmalle keskustelulle, esittelijä pitää kuitenkin 
museoajoneuvojen määritelmää varsin tiukkana ja ehdottaa sen muuttamista joustavammaksi.

5. Suositellaan, että ajoneuvojen rajat ylittävässä uudelleenrekisteröinnissä otetaan huomioon 
Euroopan unionin tuomioistuimen äskettäin antama tuomio (C-150/11).

6. Delegoidut säädökset: Vaikka sen varmistamiseksi, että lainsäädäntö pysyy tekniikan 
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kehityksen tasalla, tarvitaan jonkin verran joustavuutta, komission teksti on kuitenkin melko 
moniselitteinen. Esittelijä ehdottaa näin ollen tarkempien rajojen asettamista toimivallan
siirtämiselle komissiolle.


