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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 

 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi liikenneturvallisuuteen 

liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta 

(COM(2014)0476 – C8-0113/2014 – 2014/0218(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2014)0476), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 91 artiklan 1 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 

ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0113/2014), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon 15. lokakuuta 2014 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 

lausunnon1, 

– on kuullut alueiden komiteaa, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0001/2015), 

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. 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (21 a) Prümin päätösten puitteissa 

                                                 
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä. 
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henkilötietoja sisältävien 

ajoneuvorekisteritietojen käsittelyyn 

sovelletaan neuvoston päätöksen 

2008/615/YOS VI luvun mukaisia erityisiä 

tietosuojasäännöksiä. Tältä osin 

jäsenvaltioilla olisi oltava myös 

mahdollisuus soveltaa kyseisiä 

erityissäännöksiä tämän direktiivin 

tarkoituksia varten käsiteltäviin muihin 

henkilötietoihin edellyttäen, että ne 

varmistavat, että kaikkiin tämän 

direktiivin 2 artiklassa lueteltuihin 

rikkomuksiin liittyvien tietojen 

käsittelyssä noudatetaan direktiivin 

95/46/EY kansallisia 

täytäntöönpanosäännöksiä. 

Perustelu 

Tämä tarkistus sisältää neuvoston tekstin ja Euroopan tietosuojavaltuutetun tekemän 

ehdotuksen. Tarkistuksella pyritään selventämään uusia tietosuojajärjestelmiä, joita on 

sovellettava tässä direktiivissä tarkoitettuihin rikkomuksiin. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 

alakohdassa säädetään, Tanskan 

kuningaskunta, Irlanti sekä Ison-

Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt 

kuningaskunta voivat pidentää kyseisessä 

kohdassa tarkoitettua määräaikaa … 

päivään …kuuta …*. 

 _____________ 

 Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 

joka on vuoden kuluttua tämän direktiivin 

voimaantulosta. 

Perustelu 

Tässä tarkistuksessa annetaan kolmelle direktiivin ulkopuolelle jättäytyneelle jäsenvaltiolle 

kohtuullisesti aikaa, jotta ne voivat saattaa säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 
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ottaa huomioon kaikki tarvittavat täytäntöönpanosäädökset sekä hallinnolliset tai tekniset 

järjestelyt, ja samalla komissiolle jää riittävästi aikaa laatia säädetty kertomus vuoden 2016 

marraskuuhun mennessä ja vältetään kaikki mahdolliset viivästykset sellaisten tulevien 

ehdotusten osalta, joilla tehostetaan rajat ylittävien liikennerikkomusten valvontaa ja 

parannetaan liikenneturvallisuutta kaikissa jäsenvaltioissa. 
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PERUSTELUT 

 

Kahta merkittävää muutosta lukuun ottamatta tämän ehdotuksen teksti on sama kuin 

liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon 

helpottamisesta annetussa direktiivissä 2011/82/EU, jonka parlamentti hyväksyi suurella 

enemmistöllä ja neuvosto yksimielisesti vuonna 2011. Oikeusperusta on ensinnäkin uusi, 

minkä vuoksi koko tekstiin on tehtävä lukuisia teknisiä muutoksia, ja kun oikeusperustaksi on 

muutettu liikenne, direktiivin soveltamisalaa on toisaalta laajennettava siten, että se kattaa 

myös kolme jäsenvaltiota, jotka jäivät aikaisemmin sen ulkopuolelle. 

 

Nämä muutokset vastaavat Euroopan unionin tuomioistuimen 6. toukokuuta 2014 asiassa C-

43/12 antamaa tuomiota, jossa todettiin, että direktiivi 2011/82 oli hyväksytty virheellistä 

oikeusperustaa noudattamalla (poliisiyhteistyö, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 87 artiklan 2 kohta). Tuomioistuin totesi, että liikenneturvallisuus on 

asianmukainen oikeusperusta. Direktiivin sisällöstä tuomioistuin totesi, että jäsenvaltioiden 

toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojenvaihtojärjestelmä, johon direktiivi perustuu, on 

selvästi pikemminkin direktiivin väline kuin tavoite ja että direktiivin tavoitteena on 

liikenneturvallisuuden parantaminen. Euroopan parlamentti oli alusta alkaen sitä mieltä, että 

liikenne on asianmukainen oikeusperusta direktiiville. 

 

Vaikka tuomioistuin kumosi direktiivin, se myönsi, että direktiivin tavoitteet olivat tärkeitä ja 

totesi, että sen oikeusvaikutukset olisi pidettävä voimassa 12 kuukauden ajan oikeudellisen 

tyhjiön muodostumisen välttämiseksi ja että parlamentin ja neuvoston annetaan korjata teksti 

ja hyväksyä uusi versio, jonka oikeusperustana on liikenneturvallisuus. 

 

Kyseessä on siis komission uusi ehdotus direktiiviksi, ja vaikka komissio itse nosti 

kumoamiskanteen, se toimitti parlamentille nopeasti uuden tekstin, johon sisällytettiin 

ainoastaan tuomion mahdollistamat muutokset (toisin sanoen oikeusperustaa ja alueellista 

soveltamisalaa koskevat kohdat). 

 

Direktiivin 2011/82/EU tausta 

Ehdotuksen alkuvaiheet ovat komission vuonna 2007 tekemissä tutkimuksissa. EU:n 

tieliikennerikkomuksia koskevista tiedoista tehty tutkimus osoitti, että erityisesti 

ylinopeusrikkomuksissa muiden kuin jäsenvaltiossa asuvien osuus oli kansallista tasoa 

korkeampi. Yksi tärkeimmistä syistä ulkomaisten ajoneuvojen rikkomusten muita suurempaan 

määrään on se, että viranomaiset eivät tiedä ajoneuvon omistajan kotipaikkaa, joten 

rangaistusta ei voida määrätä etenkään silloin, kun kyseessä ovat automaattisten 

liikennevalvontakameroiden havaitsemat rikkeet. Ongelmaa oli yritetty ratkaista 

kahdenvälisten sopimusten avulla, mutta tämän seurauksena liikenneviranomaisten väliset 

konfliktit ja tyytymättömyys lisääntyivät entisestään. Tämä ulkomaisten kuljettajien 

suhteellinen rankaisematta jättäminen heikensi liikenneturvallisuustavoitetta ja vaaransi jopa 

tällaisten tieliikennetarkastusten legitimiteetin Euroopan unionin kansalaisten silmissä. 

Kansallisella rekisterikilvellä varustettujen ajoneuvojen kuljettajien mielestä kaikkia 

rikkomukseen syyllistyneitä olisi kohdeltava yhdenvertaisesti. Ehdotuksen lopullisena 
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tavoitteena oli juuri rajoittaa ulkomaisten ajoneuvojen rankaisematta jättämistä unionin 

maanteillä. 

 

Ehdotuksen ansioista oli mahdollista korjata tämä puute ja antaa liikenteestä ja 

liikenneturvallisuudesta vastaaville jäsenvaltioiden viranomaisille mahdollisuus pyytää 

tieliikenteelle vaaraa aiheuttaneiden henkilöiden tiedot ja ilmoittaa heille rikkomuksesta 

heidän asuinjäsenvaltionsa kielellä. 

 

Komission vuonna 2008 tekemää alkuperäistä ehdotusta käsitellessään parlamentti ehdotti 

menettelyn tehostamista tekemällä mahdolliseksi sen, että ajoneuvojen omistajille ei 

ainoastaan ilmoiteta rikkomuksista vaan että muille kuin maassa asuville määrätään myös 

rangaistus samalla tavoin kuin maassa asuville. Ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti 

kannatti liikennettä oikeusperustaksi. Se myös tehosti Euroopan tietosuojavaltuutetun 

ehdottamia tietosuojaa koskevia seikkoja, paransi kansalaisille tiedottamista koskevia 

säännöksiä ja toi esille automaattisten kameroiden lisästandardoinnin tarpeen ja 

mahdollisuuden yhdenmukaistaa liikennesääntöjä. 

 

Vaikka parlamentti kannatti ehdotusta, neuvosto torjui sen, ja asioiden käsittely juuttui 

oikeusperustasta käytävään hedelmättömään keskusteluun. Vasta vuonna 2010 Belgian 

puheenjohtajakaudella – kolme vuotta myöhemmin – oli parlamentin kehotuksesta 

mahdollista päästä ulos umpikujatilanteesta, joka oli saanut aikaan vain sen, että rajat 

ylittävien liikennerikkomusten torjunnassa pikaisesti tarvittavien menetelmien käyttöönotto 

viivästyi. Lukkiutuneen tilanteen purkamisen mahdollistaminen siten, että oikeusperustaksi 

muutettaisiin poliisiyhteistyö, edellytti kahta merkittävää muutosta. Oli rajoitettava 

ajoneuvojen omistajia koskevien tietojen vaihdossa noudatettavaa menettelyä ja 

maantieteellistä soveltamisalaa, jonka ulkopuolelle jäivät perussopimuksissa myönnettyjen 

etuoikeuksiensa nojalla Yhdistynyt kuningaskunta, Tanska ja Irlanti. 

 

Kun tarjoutui tilaisuus päästä eteenpäin, parlamentti, joka ei ollut koskaan luopunut 

kannastaan, jonka mukaan oikeusperustan olisi oltava 11 artiklan mukaisesti liikenne, päätti 

pragmaattisesti selvittää oikeusperustan muuttamista, jotta voitaisiin ottaa ensimmäinen askel 

ja luoda alustava väline rajat ylittäviä sakkoja koskevan ongelman käsittelemiseksi. 

Vastineeksi parlamentti onnistui vaatimaan vahvan tarkistuslausekkeen, jonka mukaisesti 

komissio on velvollinen laatimaan jo marraskuussa 2016 täytäntöönpanoa arvioivan 

kertomuksen. Kertomuksen perusteella komissio tekee tarvittaessa uusia 

lainsäädäntöehdotuksia, jotka mahdollistavat kuljettajien seurannan heidän ajoneuvonsa 

rekisteröintivaltiosta riippumatta ja joiden avulla näin täydennetään sovittuja 

tietojenvaihtojärjestelyjä. 

 

Tiettyjen rikkomusten kuten huumausaineen vaikutuksen alaisena ajamisen havaitsemisessa 

saavutettu tekninen kehitys huomioon ottaen parlamentti ja neuvosto sopivat toisessa 

käsittelyssä, että direktiivin soveltamisalaan otetaan mukaan neljä uutta aluetta, jotka olivat 

siihen mennessä saavuttaneet riittävän kypsyysasteen rikkomuksina ja myös aiheuttavat 

vaaraa kuljettajan ja muiden tienkäyttäjien turvallisuudelle (huumausaineiden vaikutuksen 

alaisena ajaminen, moottoripyörän ajaminen ilman suojakypärää, matkapuhelimen käyttö ajon 

aikana ja kielletyn ajokaistan käyttö). 

 



 

PE539.855v02-00 10/12 RR\1045283FI.doc 

FI 

Tie kohti hyväksyntää oli ollut kivinen, mutta direktiivi 2011/82/EU tuli lopulta voimaan 

11. marraskuuta 2013, ja se osoitti mahdollisuutensa ensimmäisestä päivästä alkaen. 

Ulkomaisten kuljettajien tekemien rikkomusten lukumäärä laski. Direktiivi on ollut hyvin 

tehokas pelote ulkomaisille kuljettajille, jotka ovat nykyään tietoisia, että näiden uusien 

sääntöjen ansiosta heille on mahdollista ilmoittaa kaikista ulkomailla tehdyistä rikkomuksista. 

Viimeksi kuluneen vuoden aikana se on auttanut EU:ta pyrkimään tavoitteisiinsa, joiden 

mukaisesti tieliikenteen uhrien määrä puolitetaan ja loukkaantuneiden määrää vähennetään 

40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. 

 

Esittelijän kanta 

Esittelijä haluaa ensiksi kiittää komissiota siitä, että se on tehnyt nopeasti uuden ehdotuksen, 

jossa rajoittaudutaan noudattamaan tuomiota ja toteuttamaan välttämättömät muutokset, toisin 

sanoen oikeusperustaksi muutetaan liikenneturvallisuus, direktiivin soveltamisalaan 

sisällytetään Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti sekä uuden oikeusperustan 

mukaisesti tehdään nykyistä tietosuojalainsäädäntöä koskevia lukuisia muutoksia. 

 

Neuvosto on tutkinut ehdotusta, ja jäsenvaltioiden välillä vallitsee yhteisymmärrys siitä, että 

uusi direktiivi on hyväksyttävä mahdollisimman nopeasti. Direktiivin soveltamisalaan 

kuuluvista 25 jäsenvaltiosta 20 on tähän mennessä siirtänyt sen osaksi kansallista 

lainsäädäntöään, ja voidaan havaita ensimmäisiä merkkejä siitä, että uusi järjestelmä alkaa 

kantaa hedelmää. Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti, jotka päättivät aikaisemmin 

olla liittymättä järjestelmään, hyväksyvät sen nykyään varauksetta ja pyytävät ainoastaan 

vastaavaa siirtymäaikaa kuin muut jäsenvaltiot saivat. Ne pohtivat jo nyt, miten ne voivat 

auttaa parantamaan järjestelmää sen seuraavan tarkistamisen yhteydessä. 

 

Parlamentin on siis hyväksyttävä uusi direktiivi viimeistään 6. toukokuuta 2015, jotta 

vältetään tilanne, jossa lähes kaikki jäsenvaltiot, jotka ovat jo siirtäneet kumotun direktiivin 

kansalliseen lainsäädäntöönsä, jäävät oikeudelliseen tyhjiöön. Parlamentilla on siis 

lainsäätäjänä välttämätön, arkaluonteinen ja kiireellinen tehtävä alalla, jota se on aina pitänyt 

poliittisena prioriteettinaan, nimittäin mahdollisimman suuren liikenneturvallisuuden 

varmistaminen. 

 

Lisäksi tieliikenteen uhrien yhdistykset, liikenneviranomaiset, liikenneturvallisuuden alan 

syyttäjät ja yleensä liikenneturvallisuuden alalla toimivat yhdistykset, jotka suhtautuivat 

myönteisesti edellisen direktiivin hyväksymiseen, eivät ymmärtäisi sitä, että Euroopan 

parlamentti ei toimisi parhaansa mukaan oikeudellisen tyhjiön välttämiseksi. Kansalaisten 

mielestä ei ole tietenkään koskaan miellyttävää saada liikennerikkomusta koskevaa ilmoitusta, 

mutta myös he ovat tyytyväisiä siihen, että kaikkia eurooppalaisia kohdellaan yhdenvertaisesti 

riippumatta siitä, missä heidän ajoneuvonsa on rekisteröity. 

 

Uusi direktiivi myös annetaan tärkeänä ajankohtana. Vaikka EU on taas kerran saavuttamassa 

liikennekuolemien määrää koskevan 50 prosentin vähentämistavoitteen vuoteen 2020 

mennessä, liikenneonnettomuuksien uhrien lukumäärässä on havaittu nousupiikki, joka johtuu 

useista syistä, joita ovat vanhentunut autokanta, talouskriisistä johtuvat infrastruktuurin 

ylläpitomenojen tuntuvat leikkaukset, liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävien 

infrastruktuurien ja innovoinnin rahoituksen puute jne. Tämän vuoksi esittelijä toivoo, että 

direktiivi hyväksytään ennen EU:n tuomioistuimen asettamaa määräaikaa, jotta vältetään uusi 

oikeudellinen tyhjiö, jonka muodostuminen vahvistaisi entisestään tätä hälyttävää suuntausta. 
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Esittelijä katsoo, että rajat ylittävistä liikennesakoista annetun direktiivin avulla oli 

mahdollista alkaa ennaltaehkäisevästi ja syrjimättömästi torjua rankaisemattomuutta EU:n 

maanteillä ja siitä luopuminen olisi virhe. 

 

Esittelijä haluaa myös saada takeet siitä, että direktiiviä 95/46 koskevilla muutoksilla ei 

heikennetä korkeatasoista henkilötietojen suojaa, joka on ollut keskeisellä sijalla ehdotuksen 

parlamenttikäsittelyssä vuodesta 2008 alkaen. Komission alkuperäisen ehdotuksen tavoin 

esittelijä pitää tässä mielessä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausuntoa kaikkein tärkeimpänä. 

Kolmen toimielimen oikeudelliset yksiköt ja tietosuojavaltuutettu ovat kaikki yhtä mieltä 

siitä, että komission ehdotukseen tekemät tekniset muutokset ovat asianmukaisia, joten 

esittelijä ei halua tehdä sisältöä koskevia muutoksia. 

 

Esittelijä haluaa ainoastaan selventää tätä mietintöluonnosta, jotta neuvoston kanssa voidaan 

aloittaa neuvottelut. Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa, että hyväksytään uusi johdanto-osan 

kappale, johon sisällytetään neuvoston tekemät selvennykset ja Euroopan 

tietosuojavaltuutetun tekemä ehdotus. 
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