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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vaatii liikkeenilmaisimien asentamista kaikkiin yksityisautoihin. Hän 
esittää muutamia viimeaikaisia esimerkkejä tapauksista, joissa lapsi on kuollut tai lähes 
kuollut autoon jättämisen vuoksi. Vetoomuksen esittäjä sanoo, että liikkeenilmaisin voi 
pakollisten turvaistuimien ja -vöiden tapaan estää paljon kärsimystä, koska se lähettää 
signaalin, joka varmistaa, etteivät vanhemmat tai hoitajat unohda lasta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 13. maaliskuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Suurelle osalle henkilöautotyypeistä Euroopan yhteisön koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä on 
pakollinen. Näin ollen näiden moottoriajoneuvotyyppien on oltava kaikkien asiaankuuluvien 
EY:n tyyppihyväksyntädirektiivien mukaisia, jotta ne voidaan saattaa markkinoille. Yhteisön 
tyyppihyväksyntädirektiivit sisältävät suuren määrän rakennus- ja toimintavaatimuksia, jotka 
perustuvat lukuisiin turvallisuus- ja ympäristötavoitteisiin. Kuten vetoomuksen esittäjä 
huomauttaa, autojen turvavöistä ja turvajärjestelmistä on yksityiskohtaisia vaatimuksia 
(direktiivi 77/541/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna). Euroopan parlamentissa ja 
neuvostossa keskustellaan tällä hetkellä uudesta Euroopan yhteisön asetuksesta, jonka 
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tarkoitus on parantaa moottoriajoneuvojen tieturvallisuutta koskevia 
tyyppihyväksyntävaatimuksia.1

Toistaiseksi ei kuitenkaan ole suunnitteilla tehdä liikkeenilmaisimista erillistä 
moottoriajoneuvoja koskevaa EY:n tyyppihyväksyntävaatimusta. Uuden tämän alan yhteisön 
lainsäädännön pitäisi perustua tunnustettuihin tutkimuksiin, joilla osoitettaisiin, että vastaava 
toimi, tekninen vaatimus ajoneuvoille, olisi tarpeellinen ja sopiva ratkaisu ongelmaan. 
Komission tiedossa ei ole tutkimuksia tämän ongelman laajuudesta tai siitä, että 
liikkeenilmaisimien sisällyttäminen koko ajoneuvotyyppihyväksynnän vaatimuksiin voisi olla 
tyydyttävä ratkaisu vetoomuksen esittäjän esiin nostamaan huolenaiheeseen. Voisi 
esimerkiksi olla tehokkaampaa myydä näitä liikkeenilmaisimia erillisinä laitteina kuin vaatia 
niiden rakentamista ajoneuvoon, erityisesti siitä syystä, että vain tietyllä osalla 
autonomistajista on pieniä lapsia. Lisäksi liikkeenilmaisimien sisällyttäminen pakollisiin 
tyyppihyväksyntävaatimuksiin koskisi vain uusia, tulevaisuudessa markkinoille tulevia 
ajoneuvoja eikä näin ollen olisi ratkaisu, joka kattaisi jo liikkeellä olevat ajoneuvot.

Joka tapauksessa vastaavan tyyppihyväksyntävaatimuksen puuttuminen ei välttämättä estä 
kansallisia toimia, jotka koskisivat liikkeenilmaisimien käyttöä ajoneuvoissa sillä 
edellytyksellä, että nämä ovat yhdenmukaisia yhteisön lainsäädännön kanssa.

Päätelmä

Komissio on samaa mieltä siinä, että jokainen estettävissä oleva lapsen kuolema on hyvin 
vakavasti otettava asia. Todennäköisesti on kuitenkin olemassa tehokkaampia tapoja puuttua 
tähän ongelmaan kuin ajoneuvojen rakennusvaatimukset. Jäsenvaltiot voisivat eritoten käyttää 
oikeuttaan ryhtyä toimiin liikkeenilmaisimien käyttöönottamiseksi.

                                               
1 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen yleiseen turvallisuuteen 
liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista (KOM(2008)316 lopullinen, 23.5.2008).


