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Asia: Kyproksen tasavallan edustajainhuoneen 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))

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

– ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionissa 
liikennöivien hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista 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.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.
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Jäsenille lähetetään tiedoksi Kyproksen parlamentin perusteltu lausunto edellä mainitusta 
ehdotuksesta.
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Kyproksen tasavallan edustajainhuoneen ulkoasioiden ja Eurooppa-asioiden 
valiokunnan perusteltu lausunto

Toimitettu Euroopan parlamentin puhemiehelle ja neuvoston ja komission puheenjohtajille 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista 
koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 6 artiklan nojalla.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta
[COM(2012)0380]

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajoneuvojen 
rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta
[COM(2012)0381]

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionissa liikennöivien 
hyötyajoneuvojen liikennekelpoisuutta koskevista teknisistä tienvarsitarkastuksista ja 
direktiivin 2000/30/EY kumoamisesta
[COM(2012)0382].

1. SEUT-sopimuksessa säädetään toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta

1.1. SEUT-sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa:
"Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen 
toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai 
alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan 
tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa 
paremmin unionin tasolla.

Unionin toimielimet soveltavat toissijaisuusperiaatetta toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaisesti. Kansalliset 
parlamentit valvovat toissijaisuusperiaatteen noudattamista mainitussa pöytäkirjassa määrätyn 
menettelyn mukaisesti."

1.2. SEUT-sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 2 säädetään lisäksi, että komissio kuulee 
laajalti eri tahoja ennen säädösehdotuksen tekemistä ja että näissä kuulemisissa on tarvittaessa 
otettava huomioon suunniteltujen toimien alueellinen ja paikallinen ulottuvuus.

1.3. SEUT-sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 2 5 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Esitykset lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviksi säädöksiksi perustellaan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisen kannalta. Kaikkiin esityksiin, jotka koskevat 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä, olisi liitettävä selvitys, jonka sisältämien 
yksityiskohtaisten tietojen perusteella toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamista 
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voidaan arvioida. Selvityksessä olisi esitettävä tietoja, joiden perusteella voidaan arvioida 
esityksen rahoitusvaikutuksia ja, kun kyse on direktiivistä, sen vaikutuksia lainsäädäntöön, 
joka jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön, tarvittaessa myös alueelliseen lainsäädäntöön.
Syyt, joiden perusteella todetaan, että unionin tavoite voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, osoitetaan laadullisin ja, aina kun se on mahdollista, määrällisin perustein. Esityksessä 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi otetaan huomioon, että unionille, 
jäsenvaltioiden hallituksille, alueellisille tai paikallisille viranomaisille, taloudellisille 
toimijoille ja kansalaisille aiheutuvan taloudellisen tai hallinnollisen rasituksen olisi pysyttävä 
mahdollisimman pienenä ja sen olisi oltava suhteutettu saavutettavaan tavoitteeseen."

1.4. SEUT-sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan ja 12 artiklan b kohdan nojalla kansalliset 
parlamentit huolehtivat siitä, että toissijaisuusperiaatetta noudatetaan pöytäkirjassa N:o 2 
määrätyn menettelyn mukaisesti, toisin sanoen niin, että kansallinen parlamentti voi antaa 
perustellun lausunnon kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu kaikilla Euroopan unionin virallisilla 
kielillä.

1.5. Suuntaviivat toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta esitettiin Amsterdamin sopimuksessa 
ja määriteltiin tarkemmin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta tehdyssä 
pöytäkirjassa On syytä mainita, että nämä suuntaviivat ovat edelleen käyttökelpoisia välineitä 
kyseisen valvonnan suorittamiseen.

Kouriintuntuvasti nämä suuntaviivat koskevat seuraavanlaisia tapauksia:

 jos käsiteltävänä olevassa asiassa on ylikansallisia piirteitä, joita ei voida ratkaista 
tehokkaasti kansallisen tason toimilla,

 jos kansallisen tason toimet tai unionin tason toimien puute ovat ristiriidassa Euroopan 
unionin perussopimusten kanssa tai jos ne ovat jäsenvaltioiden etujen vastaisia, ja

 jos unionin tason toimilla on mittakaavasta tai ehdotettujen toimien vaikutuksista johtuvia 
selkeitä etuja verrattuna kansallisen tason toimiin.

Jotta unionin tason toiminta olisi suhteellisuusperiaatteen mukaista,
käytettävien keinojen on oltava asianmukaisia eivätkä ne saa olla liiallisia tavoitteiden 
saavuttamiseen nähden.

Asiaa koskevat pöytäkirjat sekä Amsterdamin että Lissabonin sopimuksessa asettavat 
Euroopan unionille tiettyjä rajoitteita suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevien 
vaatimusten osalta: 

 unionin toimien on oltava muodoltaan mahdollisimman yksinkertaisia, ja
Euroopan tason lainsäädännössä olisi suosittava direktiivejä asetusten kustannuksella;
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 on kiinnitettävä huomiota rasitteiden minimoimiseen niin rahoituksessa kuin 
hallinnossakin, kohdistuipa se kansallisiin hallituksiin, taloudellisiin toimijoihin tai
kansalaisiin; sekä

 Euroopan tason toimilla on annettava mahdollisimman laaja vapaus kansallisille toimille.

2. Lainsäädäntöpaketin osat, jotka eivät ole toissijaisuusperiaatteen mukaisia:

Tarkasteltuaan käsiteltävänä olevaa lainsäädäntöpakettia ulkoasioiden ja Eurooppa-asioiden 
valiokunta on todennut, että kyseiset ehdotukset eivät ole toissijaisuusperiaatteen mukaisia.
Valiokunta täsmentää, että kyseisiin lainsäädäntöehdotuksiin sisältyvien säädösten 
soveltamisala on ylisuuri unionin tavoitteisiin nähden ja rajoittaa liikaa jäsenvaltioiden 
sääntelyvaltaa. Valiokunta katsoo, että kahdessa näistä kolmesta ehdotuksesta on tarpeetonta 
suosia asetusta paljon tiukemman sääntelyvälineen eli direktiivin kustannuksella. Valiokunta 
toteaa lisäksi, että kansalaisille aiheutuvat taloudelliset kustannukset ja yrityksille aiheutuvat 
hallinnolliset rasitteet – jotka voidaan kokonaan välttää tai ainakin pienentää merkittävästi –
ilmenevät ainoastaan silloin, kun toteutettavia toimien tai ajoneuvojen katsastuksen sisältöä 
uudistetaan. 

3. Oikeutus

3.1. Komissio katsoo, että käsiteltävänä olevat lainsäädäntöehdotuksilla on tarkoitus luoda 
ajanmukaistetut ja yhdenmukaiset säännöt ajoneuvojen katsastuksille sekä parantaa 
liikenneturvallisuuden ja ympäristönsuojelun tilaa. Arvioidessaan ehdotettujen säädösten 
vaikutuksia komissio yksilöi ongelmalle kaksi pääasiallista syytä: ensinnäkin nykyisin 
sovellettavan unionin lainsäädännön soveltamisala on liian rajallinen ja sen vaatimustaso on 
liian alhainen. Toiseksi sidosryhmien välillä ei ole tiedonvaihtoa, vaikka se olisi oleellisen 
tärkeää valvonnan onnistumisen kannalta. Komissio toteaa lisäksi, että nykyisten sääntöjen 
joustavuuden myötä ajoneuvojen katsastuksen laatu vaihtelee EU:n eri osissa ja että tilanteen 
muuttamiseksi tarvittaisiin unionin tason yhteistä sääntelyä. Komissio mainitsee, että 
jäsenvaltioille olisi jätettävä tienvarsitarkastusten järjestämisen, katsastusinsinöörien 
koulutuksen ja katsastustoiminnan kaltaiset kysymykset. Kyseisissä asiakirjoissa viitataan 
tutkimuksiin, joiden mukaan moottoriajoneuvojen tekniset viat ovat syynä 6 prosenttiin 
onnettomuuksista, joissa kuolee vuosittain 2000 henkilöä ja loukkaantuu vielä enemmän.
Ympäristövaikutuksista olisi todettava, että tekniset viat johtavat päästöjen lisääntymiseen 
keskimäärin 1,2–5,7 prosentilla, ja eräissä ajoneuvoissa päästöt jopa 
kaksikymmenkertaistuvat.

3.2. Ulkoasioiden ja Eurooppa-asioiden valiokunta ei kiistä, etteikö katsastustoimien 
kokonaisjärjestelmän parantamisella olisi myönteistä vaikutusta liikenneturvallisuuteen ja 
ympäristöön. Ehdotetuista lainsäädäntöehdotuksista kaksi [COM(2012)0380 ja 
COM(2012)0382] ovat kuitenkin asetuksia eivätkä nykyisin sovellettavia direktiivejä
kumoavia direktiivejä. Asetus on oikeudellinen väline, joka tulee voimaan välittömästi eikä 
jätä jouston varaa jäsenvaltioille, toisin kuin direktiivi. Kuten edellä on todettu, 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti unionin toimien olisi oltava muodoltaan mahdollisimman 
yksinkertaisia, ja lainsäätäjän olisi hyvä suosia direktiivejä asetusten kustannuksella. Tässä 
tapauksessa nykyisen oikeudellisen kehyksen parantaminen ja uudistaminen teknisen 
kehityksen mukaisesti voisi tapahtua direktiiviä muuttamalla, jolloin olisi mahdollista 
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sisällyttää myös EU:n tavoitteet tai laajentaa nykyisten sääntöjen soveltamisalaa. Asetuksen 
valitseminen lainsäädäntövälineeksi voi EU:n mukaan olla tarvittava vakuus sille, että 
säädöstä noudatetaan. Asetus menee kuitenkin pitemmälle kuin tarvitaan alalla, jota tähän 
mennessä on säännelty direktiivillä. Asetus ei mahdollista kansallisen päätöksenteon 
mahdollisimman laajaa soveltamista, kuten toissijaisuusperiaatteessa edellytetään. Tässä 
vaiheessa direktiivin valitseminen ja yhtenäisten toimien vaiheittainen tiukentaminen tässä 
antaisi jäsenvaltioille toimintavapauksia ja vastaisi tiukemman lainsäädäntökehyksen 
vaatimuksiin.

3.3. Lainsäädäntöehdotusten sisältö aiheuttaa taloudellisia kustannuksia unionin kansalaisille, 
ja yrityksille lisärasitteita, jotka komission mukaan kuitenkin voidaan välttää. Komission 
siteeraamissa tutkimuksissa on osoitettu, että liikenneturvallisuuden taso on yhteydessä 
ajoneuvojen teknisten vikojen määrään. On kuitenkin todettava, että valvonnan sisältöä ja 
tehokkuutta on parannettava, ja monet ehdotetuista toimista ovatkin oikeansuuntaisia.
Katsastustiheyden lisääminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita niiden laadun paranemista.
Lainsäädäntöehdotukset lisäävät kuitenkin katsastustiheyttä yhdessä monien muiden toimien 
kanssa. Tämä käy ilmi myös EU:n ehdotuksesta palkita harvemmilla katsastuskäynneillä ne 
vastuulliset yritykset, jotka huolehtivat ajoneuvojensa turvallisuudesta ja asianmukaisesta 
ylläpidosta siten, etteivät ne aiheuta tarpeetonta hallinnollista rasitetta ja taloudellisia 
kustannuksia. Tämä johtaa epäsuorasti siihen, että katsastuskäyntien lukumäärän lisääminen 
ei riitä: niitä on parannettava ja tehostettava, mikä vähentäisi usein tapahtuvien 
katsastuskäyntien tarvetta.

Katsastusten laadun parantamista koskevien toimien edistämisellä onkin mahdollista välttää 
taloudellisten kustannusten sälyttäminen kansalaisille ja yritysten hallinnollisen taakan 
lisääminen. Valiokunta toteaa vielä lopuksi, että tässä asiassa ehdotettu lainsäädäntöpaketti
menee pitemmälle kuin tarvitaan.

3.4. Edellä mainituista seikoista johtuen ulkoasioiden ja Eurooppa-asioiden valiokunta toteaa, 
että käsiteltävänä oleva lainsäädäntöpaketti ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen ja että 
unionin sääntelytoimien tarpeellisuutta perustelevia kriteerejä ei ole täysin täytetty, etenkään 
ehdotettujen toimien soveltamisalan ja valittujen välineiden suhteen.


