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Asia: Alankomaiden parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta 

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

– Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajoneuvojen 
rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY 
muuttamisesta 
(COM(2012)0381 – C7-0187/2012 – 2012/0185(COD))

– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionissa liikennöivien 
hyötyajoneuvojen teknisistä tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY 
kumoamisesta
(COM(2012)0382 – C7-0188/2012 – 2012/0186(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.
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Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Alankomaiden parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto edellä 
mainituista ehdotuksista.
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Alankomaiden parlamentin alahuone

Euroopan parlamentin puhemiehelle
B-1047 Bryssel
Belgia

Haag, 9. lokakuuta 2012

Asia: Perusteltu lausunto (toissijaisuus) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen 
määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta 
(COM(2012)0380), ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston 
direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta (COM(2012)0381) ja ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionissa liikennöivien 
hyötyajoneuvojen teknisistä tienvarsitarkastuksista ja direktiivin 2000/30/EY 
kumoamisesta (COM (2012)0382)

Parlamentin alahuone on vahvistetun menettelyn mukaisesti tarkastellut, onko edellä 
mainituissa ehdotuksissa noudatettu toissijaisuusperiaatetta noudattaen siten toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklaa ja Lissabonin sopimuksen pöytäkirjaa N:o 2. 

Tällä kirjeellä ilmoitamme Alankomaiden kuningaskunnan parlamentin alahuoneen kannan. 
Vastaavanlaiset kirjeet on lähetetty Euroopan komissiolle, neuvostolle ja Alankomaiden 
hallitukselle.

Alahuone katsoo, että tarvetta antaa Euroopan komissiolle toimivalta ulottaa pakolliset 
määräaikaistarkastukset koskemaan uusia ajoneuvoluokkia, lisätä kyseisten tarkastusten 
tiheyttä ja vahvistaa raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen teknisten tienvarsitarkastusten 
vähimmäismäärä ei ole perusteltu aukottomasti, kuten toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa ja Lissabonin sopimuksen pöytäkirjassa N:o 2 edellytetään. Komissio ei ole 
osoittanut riittävän selvästi, miten tällaisella toimivallan siirrolla komissiolle mahdollisesti 
saavutettava hyöty ylittää jäsenvaltioille tällä alalla kuuluvan toimivallan rajoittamisen ja 
toimivallan siirrosta muun muassa viranomaisille ja ajoneuvojen käyttäjille aiheutuvat 
merkittävät kustannukset ja hallinnolliset taakat. Lisäksi on pantava merkille, että 
ehdotuksella puututaan jäsenvaltioiden hyvin toimiviin järjestelmiin.

Alahuone on myös sitä mieltä, että on tarpeetonta ja epätarkoituksenmukaista siirtää 
komissiolle toimivalta ulottaa pakolliset määräaikaistarkastukset koskemaan uusia 
ajoneuvoluokkia, kuten matkailuvaunuihin, moottoripyöriin, mopoihin ja perävaunuihin. 
Näiden luokkien ajoneuvoja käytetään eri jäsenvaltioissa hyvin vaihtelevasti, kuten vapaa-
ajanviettoon, päivittäisiin työmatkoihin ja kausiluontoisiin kuljetuksiin (toisin kuin ajoneuvot, 
joihin sovelletaan nykyistä pakollisia määräaikaistarkastuksia koskevaa direktiiviä, kuten 
autot, kuorma-autot ja raskaat perävaunut). Näiden kansallisten erojen vuoksi olisi 
huomattavasti tarkoituksenmukaisempaa säännellä kansallisesti näitä luokkia koskevista 
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pakollisista määräaikaistarkastuksista kuin yhdenmukaistaa tarkastukset unionin tasolla, jotta 
kansalliset olosuhteet voidaan ottaa paremmin huomioon. Tämä koskee erityisesti kaksi- ja 
kolmipyöräisiä ajoneuvoja. Komissiolle ei ole tarpeen siirtää tätä toimivaltaa myöskään sillä 
perusteella, että osa liikenteestä on rajat ylittävää liikennettä. Mopoja, skoottereita ja 
perävaunuja käytetään harvoin oman maan ulkopuolella, joten näiden ajoneuvoluokkien 
osalta on järkevämpää säilyttää pakollisia määräaikaistarkastuksia koskeva toimivalta 
kansallisella tasolla.

Alahuone katsoo myös, että on tarpeetonta ja epätarkoituksenmukaista siirtää komissiolle 
toimivalta muuttaa yksipuolisesti pakollisten määräaikaistarkastusten tiheyttä. Alankomaiden 
nykyisessä pakollisten määräaikaistarkastusten järjestelmässä otetaan ajoneuvojen ikä ja 
käyttötarkoitus jo huomioon ja siten se täyttää liikenneturvallisuutta koskevat vaatimukset. 
Mikäli pakollisten määräaikaistarkastusten tiheys vahvistetaan unionin tasolla, tämä haittaisi 
jäsenvaltioissa hyvin toimivia järjestelmiä ja johtaisi myös siihen, että kansallisia olosuhteita 
ei voitaisi ottaa huomioon yhtä hyvin.

Kolmanneksi alahuone katsoo, että on tarpeetonta ja epätarkoituksenmukaista antaa 
komissiolle toimivalta vahvistaa kuorma-autojen teknisten tienvarsitarkastusten pakollinen 
vähimmäismäärä. Alankomaissa noudatetaan jo nyt rekisteritarkastusten avulla 
täysimääräisesti pakollista määräaikaistarkastusta koskevaa vaatimusta tämän ajoneuvoluokan 
osalta. Mikäli tarkastusta ei ole suoritettu määräaikaan mennessä, rekisteriotteen haltijalle 
määrätään automaattisesti sakko (Mulderin laki). Päättämällä pakollisten tienvarsitarkastusten 
vähimmäismäärästä unionin tasolla puututtaisiin hyvin toimiviin järjestelmiin, eikä sillä 
myöskään helpotettaisi säännösten täytäntöönpanoa, jonka jäsenvaltio voi järjestää itse. 
Jäsenvaltio voi parhaiten ottaa kansalliset olosuhteet tässä yhteydessä huomioon.

Alankomaiden parlamentin alahuone katsoo näin ollen, että ehdotukset COM(2012)0380, 
COM(2012)0381 ja COM (2012)0382 ovat ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen kanssa edellä 
mainitut näkökohdat huomioon ottaen.

Kunnioittaen

Anouchka van Miltenburg
Alankomaiden parlamentin alahuoneen puhemies


