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LYHYET PERUSTELUT

1. Johdanto

Asetusehdotus koskee toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen 
rekisteröintiin liittyvien muodollisuuksien ja edellytysten yksinkertaistamista. Asetusehdotus 
on rajattu uudelleenrekisteröintiä koskeviin muodollisuuksiin, ja sitä ei sovelleta ajoneuvojen 
alkuperäisiin rekisteröintimenettelyihin jäsenvaltiossa eikä kolmannessa maassa 
rekisteröityjen ajoneuvojen rekisteröintiin.

Tällä täsmällisellä soveltamisalalla komissio haluaa vähentää ja yksinkertaistaa nykyisiä 
rekisteröintimuodollisuuksia, jotta saavutetaan seuraavat päätavoitteet:

– moottoriajoneuvojen vapaan liikkuvuuden varmistaminen Euroopan unionissa

– kansalaisille, yrityksille ja ajoneuvorekisteriviranomaisille aiheutuvan hallinnollisen 
rasituksen vähentäminen 27. lokakuuta 2010 annetun komission asiakirjan "Katsaus Euroopan 
unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 – Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen" 
(COM(2010)0603) mukaisesti

– liikenneturvallisuuden varmistaminen

– ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjojen väärinkäytön ja varastamisen jatkuva torjunta 
rajatylittävän ajoneuvorikollisuuden torjunnasta 22. joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston 
päätöksen 2004/919/EY mukaisesti (EUVL L 389, 30.12.2004, s. 28).

Tätä tarkoitusta varten ehdotuksessa

– selvennetään, missä jäsenvaltiossa jäsenvaltiosta toiseen siirretty moottoriajoneuvo olisi 
rekisteröitävä käyttämällä "pysyvän asuinpaikan" käsitettä, jota koskevat edellytykset on 
määritetty asetusehdotuksessa

– vahvistetaan kuuden kuukauden yhdenmukaistettu määräaika, jonka jälkeen 
rekisteröintitodistuksen haltijan, joka on muuttanut pysyvän asuinpaikkansa toiseen 
jäsenvaltioon, on pyydettävä uudelleenrekisteröintiä

– järjestetään eri ajoneuvorekisteriviranomaisten välinen yhteistyö ja tietojen sähköinen 
vaihto

– järjestetään toisessa jäsenvaltiossa annettujen asiakirjojen ja suoritettujen katsastusten 
tunnustaminen

– määritellään tarkkaan tapaukset, joissa ajoneuvorekisteriviranomaisilla on oikeus kieltäytyä 
rekisteröimästä toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityä moottoriajoneuvoa.

2. Ehdotuksen liikennettä koskeva ulottuvuus
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Valmistelija panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen, jolla pyritään vähentämään 
kansalaisille ja yrityksille tässä liikenteeseen liittyvässä kysymyksessä aiheutuvaa 
hallinnollista rasitusta. Liikenne- ja matkailuvaliokunta on jo antanut lausunnon Euroopan 
kansalaisten ja yritysten 20 suurimmasta sisämarkkinoiden toimintaa koskevasta 
huolenaiheesta (2012/2044(INI)) ja ilmaissut kantansa, jonka mukaan autojen siirrettävyyttä 
yli rajojen on yksinkertaistettava.

Näin ollen valmistelijan tarkistuksilla pyritään ottamaan huomioon valiokunnan lausunto ja 
keskittymään menettelyjen yksinkertaistamiseen varmistaen samalla mahdollisimman hyvä 
liikenneturvallisuus. Sen vuoksi valmistelija korostaa, että ajoneuvojen rekisteröintiä toisessa 
jäsenvaltiossa koskevat EU:n lainsäädännön periaatteet on pantava täysimääräisesti 
täytäntöön.

Valmistelija ottaa myös huomioon komission 13. heinäkuuta 2012 julkistaman 
liikennekelpoisuuspaketin ja painottaa, että tämän ehdotuksen suhteen on tärkeää noudattaa 
johdonmukaista toimintatapaa.

Valmistelija ilmaisee tyytyväisyytensä sen johdosta, että ehdotuksessa käsitellään 
asianmukaisesti tietosuojavaatimuksia ja siihen on sisällytetty selkeästi useita erityisiä 
tietosuojalausekkeita. Euroopan tietosuojavaltuutetun 9. heinäkuuta 2012 antaman lausunnon 
suhteen valmistelija ehdottaa lisätäsmennyksiä, joilla pyritään lähinnä selventämään 
komission ehdotusta.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tavaroiden vapaa liikkuvuus on 
Euroopan unionin kulmakiviä. EU:n 
kansalaiset joutuvat kuitenkin 
kohtaamaan työläitä muodollisuuksia, 
jotka liittyvät erityisesti heidän 
ajoneuvojensa uudelleenrekisteröintiin 
toisessa jäsenvaltiossa ja tästä aiheutuviin 
lisäkustannuksiin.1 Ajoneuvojen rajat 
ylittävän siirrettävyyden 
yksinkertaistaminen edellyttää 
ajoneuvojen rekisteröintiä toisessa 
jäsenvaltiossa koskevan EU:n 
lainsäädännön periaatteiden 



AD\922640FI.doc 5/18 PE494.831v02-00

FI

täysimääräistä täytäntöönpanoa, ja sen 
ehtona ovat yhdenmukaistettujen 
rekisteröintitodistusten tiukat 
turvallisuusnormit, jotta minimoidaan 
varastettujen ajoneuvojen 
uudelleenrekisteröinnin vaara 
väärennettyjen rekisteröintitodistusten 
avulla.
_________________
1http://www.europarl.europa.eu/registre/d
ocs_autres_institutions/commission_euro
peenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1
003_EN.pdf

Perustelu

Tässä tarkistuksessa otetaan huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunto Euroopan 
kansalaisten ja yritysten 20 suurimmasta sisämarkkinoiden toimintaa koskevasta 
huolenaiheesta (2012/2044(INI)) ja korostetaan, että asiaa koskeva EU:n lainsäädäntö on 
pantava täysimääräisesti täytäntöön.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jossakin toisessa jäsenvaltiossa 
rekisteröityjen moottoriajoneuvojen 
uudelleenrekisteröintiä hankaloittavat 
jäsenvaltioissa käytössä olevan 
monimutkaiset rekisteröintimenettelyt ja 
erityisesti se, että ajoneuvoille on tehtävä 
täydentäviä testejä, joiden tarkoituksena on 
arvioida ajoneuvon yleinen kunto ennen 
rekisteröintiä tai tunnistaa ajoneuvo. Näitä 
menettelyjä olisi yksinkertaistettava, jotta 
voidaan turvata moottoriajoneuvojen vapaa 
liikkuvuus sekä vähentää kansalaisille, 
yrityksille ja 
ajoneuvorekisteriviranomaisille aiheutuvaa 
hallinnollista rasitusta. Etenkin silloin kun 
kansalainen tai yritys ostaa
moottoriajoneuvon, joka on jo rekisteröity 
jossakin toisessa jäsenvaltiossa, on 
asianmukaista soveltaa yksinkertaistettua 

(5) Jossakin toisessa jäsenvaltiossa 
rekisteröityjen moottoriajoneuvojen 
uudelleenrekisteröintiä hankaloittavat 
jäsenvaltioissa käytössä olevan 
monimutkaiset rekisteröintimenettelyt ja 
erityisesti se, että ajoneuvoille on tehtävä 
täydentäviä testejä, joiden tarkoituksena on 
arvioida ajoneuvon yleinen kunto ennen 
rekisteröintiä tai tunnistaa ajoneuvo. Näitä 
menettelyjä olisi yksinkertaistettava, jotta 
voidaan turvata moottoriajoneuvojen vapaa 
liikkuvuus sekä vähentää kansalaisille, 
yrityksille ja 
ajoneuvorekisteriviranomaisille aiheutuvaa 
hallinnollista rasitusta. Etenkin silloin kun 
kansalainen tai yritys ostaa 
moottoriajoneuvon, joka on jo rekisteröity 
jossakin toisessa jäsenvaltiossa, on 
asianmukaista soveltaa yksinkertaistettua 
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rekisteröintimenettelyä, jossa muun muassa 
tunnustetaan toisen jäsenvaltion antamat 
asiakirjat ja toisessa jäsenvaltiossa 
suoritetut katsastukset ja jonka yhteydessä 
toimivaltaiset viranomaiset tekevät 
hallinnollista yhteistyötä vaihtaakseen 
keskenään puuttuvat tiedot.

rekisteröintimenettelyä, jossa muun muassa 
tunnustetaan toisen jäsenvaltion antamat 
asiakirjat ja toisessa jäsenvaltiossa 
suoritetut katsastukset (joista säädetään 
moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen määräaikaisista 
katsastuksista annetussa asetuksessa 
2013/…xx, unionissa liikennöivien 
hyötyajoneuvojen tienvarsitarkastuksista 
annetussa asetuksessa 2013/…xx ja 
ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista 
annetussa direktiivissä 2013/..xx) ja jonka 
yhteydessä toimivaltaiset viranomaiset 
tekevät hallinnollista yhteistyötä 
vaihtaakseen keskenään puuttuvat tiedot

Perustelu

Tarkistuksella pyritään luomaan yhteys Euroopan parlamentin parhaillaan käsittelemään 
liikennekelpoisuuspakettiin.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jossakin toisessa jäsenvaltiossa 
rekisteröityjen moottoriajoneuvojen 
uudelleenrekisteröintiä hankaloittavat 
jäsenvaltioissa käytössä olevan 
monimutkaiset rekisteröintimenettelyt ja 
erityisesti se, että ajoneuvoille on tehtävä 
täydentäviä testejä, joiden tarkoituksena on 
arvioida ajoneuvon yleinen kunto ennen 
rekisteröintiä tai tunnistaa ajoneuvo. Näitä 
menettelyjä olisi yksinkertaistettava, jotta 
voidaan turvata moottoriajoneuvojen vapaa 
liikkuvuus sekä vähentää kansalaisille, 
yrityksille ja 
ajoneuvorekisteriviranomaisille aiheutuvaa 
hallinnollista rasitusta. Etenkin silloin kun 
kansalainen tai yritys ostaa 
moottoriajoneuvon, joka on jo rekisteröity 
jossakin toisessa jäsenvaltiossa, on 

(5) Jossakin toisessa jäsenvaltiossa 
rekisteröityjen moottoriajoneuvojen 
uudelleenrekisteröintiä hankaloittavat 
jäsenvaltioissa käytössä olevan 
monimutkaiset rekisteröintimenettelyt ja 
erityisesti se, että ajoneuvoille on tehtävä 
täydentäviä testejä, joiden tarkoituksena on 
arvioida ajoneuvon yleinen kunto ennen 
rekisteröintiä tai tunnistaa ajoneuvo. Näitä 
menettelyjä olisi yksinkertaistettava, jotta 
voidaan turvata moottoriajoneuvojen vapaa 
liikkuvuus sekä vähentää kansalaisille, 
yrityksille ja 
ajoneuvorekisteriviranomaisille aiheutuvaa 
hallinnollista rasitusta. Etenkin silloin kun 
kansalainen tai yritys ostaa 
moottoriajoneuvon, joka on jo rekisteröity 
jossakin toisessa jäsenvaltiossa, on 
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asianmukaista soveltaa yksinkertaistettua 
rekisteröintimenettelyä, jossa muun muassa 
tunnustetaan toisen jäsenvaltion antamat 
asiakirjat ja toisessa jäsenvaltiossa 
suoritetut katsastukset ja jonka yhteydessä 
toimivaltaiset viranomaiset tekevät 
hallinnollista yhteistyötä vaihtaakseen 
keskenään puuttuvat tiedot.

asianmukaista soveltaa yksinkertaistettua 
rekisteröintimenettelyä, jossa muun muassa 
tunnustetaan toisen jäsenvaltion antamat 
asiakirjat ja toisessa jäsenvaltiossa 
suoritetut katsastukset ja jonka yhteydessä 
toimivaltaiset viranomaiset tekevät 
hallinnollista yhteistyötä vaihtaakseen 
keskenään puuttuvat tiedot. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä matkamittarien 
peukaloinnista aiheutuviin ongelmiin ja 
vaikutuksiin, jotka saattavat vähentää 
kuluttajien luottamusta rajojen yli 
tapahtuvassa kaupassa ja joilla saatetaan 
heikentää liikenneturvallisuutta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tällä asetuksella ei heikennetä 
liikenneturvallisuuteen liittyviä tärkeitä 
periaatteita ja turvalausekkeita.
Moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen katsastusta koskevat 
yhdenmukaistetut säännöt ovat erittäin 
tärkeä tekijä, jonka avulla vähennetään 
kansalaisille ja yrityksille aiheutuvaa 
hallinnollista rasitusta ja varmistetaan 
samalla tarkastusmenetelmien ja 
-sisältöjen dynaaminen kehittäminen. 
Katsastusten vastavuoroinen 
tunnustaminen jäsenvaltioiden välillä 
edellyttää yhteisiä määritelmiä ja 
vertailukelpoisia tarkastusnormeja, joita 
kaikki jäsenvaltiot noudattavat.

Perustelu

Toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen yksinkertaistetun rekisteröintimenettelyn 
edellytyksenä ei tulisi olla ylimääräinen katsastus paitsi rajallisissa ja hyvin perustelluissa 
tapauksissa. Näin ollen on erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat 
eurooppalaisia normeja ja panevat ne täytäntöön. Katso myös valiokunnan lausunto 
Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 suurimmasta sisämarkkinoiden toimintaa koskevasta 
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huolenaiheesta (2012/2044(INI)).

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Käsiteltävänä olevassa asetuksessa 
olisi otettava huomioon 
liikenneturvallisuuteen liittyviä 
liikennerikkomuksia koskevan 
rajatylittävän tietojenvaihdon 
helpottamisesta 25 päivänä lokakuuta 
2011 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2011/82/EU 
säännökset, joilla ajoneuvon 
rekisteröinnistä vastaaville jäsenvaltioille 
annetaan mahdollisuus tarkistaa, että 
toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn 
ajoneuvon tapauksessa on noudatettu 
tieliikennelainsäädäntöä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lujittamaan liikenneturvallisuutta ja torjumaan 
tieliikennelainsäädännön rikkomusten rankaisemattomuutta. Siksi on tarpeen antaa 
viranomaisille mahdollisuus tarkistaa ennen rekisteröintiä, onko ajoneuvolla rikottu 
tieliikennelainsäädäntöä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että ajoneuvorekisteriviranomaiset 
noudattavat tämän asetuksen säännöksiä. 
Siksi niiden on pantava täytäntöön 
tietojen keskinäistä tunnustamista ja 
sähköistä vaihtoa koskevat säännökset.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin 
ajoneuvoihin:

1. Tätä asetusta sovelletaan seuraavien 
moottoriajoneuvojen rekisteröintiin:

Perustelu

Selvennetään asetuksen tarkoitusta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kuuden kuukauden ajanjakson 
jälkeenkin toisessa jäsenvaltiossa 
rekisteröidyn ja siellä olevan ajoneuvon 
omistajalla on mahdollisuus pyytää 
kyseisen ajoneuvon rekisteröintiä siinä 
jäsenvaltiossa, jossa hän asuu.

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään rekisteröintisääntöjä sellaisessa tapauksessa, että jäsenvaltion 
kansalaisella on yksi ajoneuvo käytössään siinä jäsenvaltiossa, jossa hän asuu, ja toinen 
ajoneuvo toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen 
tietojen keräämisessä ja käsittelyssä on 
noudatettava yksilöiden suojelua 
henkilötietojen käsittelyssä koskevaa 
EU:n ja kansallista lainsäädäntöä.
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 9. heinäkuuta 
2012 antama lausunto.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) jos seuraavan pakollisen 
katsastuksen määräaika on umpeutunut.

Perustelu

Jos seuraavan pakollisen katsastuksen määräaika on umpeutunut, ajoneuvojen katsastuksesta 
vastaavan organisaation on katsastettava kyseinen ajoneuvo todetakseen, täyttääkö se 
liikenneturvallisuusvaatimukset.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos toisessa jäsenvaltiossa aiemmin 
rekisteröity ajoneuvo rekisteröidään 
jäsenvaltiossa, kyseisen 
ajoneuvorekisteriviranomaisen on 
7 artiklan mukaisesti välittömästi 
ilmoitettava asiasta sen jäsenvaltion 
ajoneuvorekisteriviranomaiselle, jossa 
ajoneuvo on rekisteröity viimeksi.

5. Jos yhdessä jäsenvaltiossa aiemmin 
rekisteröity ajoneuvo rekisteröidään 
uudelleen toisessa jäsenvaltiossa, kyseisen 
ajoneuvorekisteriviranomaisen on 
7 artiklan mukaisesti välittömästi 
ilmoitettava asiasta sen jäsenvaltion 
ajoneuvorekisteriviranomaiselle, jossa 
ajoneuvo on rekisteröity viimeksi.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(d a) jos ei ole liikennevakuutusta, joka 
on yksi ajoneuvon rekisteröinnin 
ennakkoehdoista;

Perustelu

Liikennevakuutuksella suojellaan Euroopan liikenneonnettomuuksien uhreja, ja sen on syytä 
olla edelleen ajoneuvon rekisteröinnin ennakkoehto niissä maissa, jotka ovat kirjanneet 
tämän periaatteen omaan lainsäädäntöönsä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) ajoneuvon rekisteröintiasiakirjat on 
varastettu, ellei rekisteröintitodistuksen 
haltija voi selvästi osoittaa olevansa 
ajoneuvon omistaja;

(ii) ajoneuvon rekisteröintiasiakirjat ovat 
kadonneet tai ne on varastettu, ellei 
rekisteröintitodistuksen haltija voi selvästi 
osoittaa joko olevansa ajoneuvon omistaja 
tai rekisteröintiasiakirjojen laillinen 
haltija;

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selventämään, että rekisteröintiasiakirjojen laillinen haltija voi 
olla oikeudellisesti muu henkilö kuin ajoneuvon omistaja ja voi näin ollen tilanteensa 
selkeällä todistamisella välttää viranomaisten kielteisen päätöksen.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – d alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) seuraavan pakollisen katsastuksen 
määräaika on umpeutunut.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 4 artiklaan tehtyyn tarkistukseen, eli rekisteröinnistä vastaava 
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organisaatio voi katsastaa ajoneuvon sen jälkeen, kun seuraavan pakollisen katsastuksen 
määräaika on umpeutunut.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) ajoneuvon rekisteröintiasiakirjat on 
varastettu, ellei rekisteröintitodistuksen 
haltija voi selvästi osoittaa olevansa 
ajoneuvon omistaja;

(ii) ajoneuvon rekisteröintiasiakirjat ovat 
kadonneet tai ne on varastettu, ellei 
rekisteröintitodistuksen haltija voi selvästi 
osoittaa joko olevansa ajoneuvon omistaja 
tai rekisteröintiasiakirjojen laillinen 
haltija;

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selventämään, että rekisteröintiasiakirjojen laillinen haltija voi 
olla oikeudellisesti muu henkilö kuin ajoneuvon omistaja ja voi näin ollen tilanteensa 
selkeällä todistamisella välttää viranomaisten kielteisen päätöksen.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan 2 kohdassa tarkoitettua 
ohjelmistosovellusta koskevat yhteiset 
menettelyt ja eritelmät, kuten vaihdettavien 
tietojen esitysmuoto, sähköistä tutustumista 
kansallisissa sähköisissä rekistereissä 
oleviin tietoihin sekä näihin rekistereihin 
pääsyä koskevat tekniset menettelyt, 
pääsymenettelyt ja turvallisuusmekanismit. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan 2 kohdassa tarkoitettua 
ohjelmistosovellusta koskevat yhteiset 
menettelyt ja eritelmät, kuten vaihdettavien 
tietojen esitysmuoto, sähköistä tutustumista 
kansallisissa sähköisissä rekistereissä 
oleviin tietoihin sekä näihin rekistereihin 
pääsyä koskevat tekniset menettelyt, 
pääsymenettelyt ja turvallisuusmekanismit.

Komissio arvioi myös säännöllisesti, 
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ovatko vaihdettavien tietojen 
suojaamiseen liittyvät toimenpiteet 
riittäviä, kun otetaan huomioon tekniikan 
kehitys ja riskien kehittyminen. Komissio 
hyväksyy tarvittaessa 
täytäntöönpanosäädöksiä 
suojatoimenpiteiden päivittämiseksi.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 9. heinäkuuta 
2012 antama lausunto.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) se välittää ajoneuvoja tai tarjoaa 
korjaus-, huolto- tai testauspalveluja 
ajoneuvoille;

(b) se valmistaa tai välittää ajoneuvoja tai 
tarjoaa korjaus-, huolto- tai 
testauspalveluja ajoneuvoille;

Perustelu

On tärkeää, että autonvalmistajien toiminta sisällytetään tähän kohtaan, koska ne edellyttävät 
ammattitaitoista rekisteröintiä muiden tässä yhteydessä mainittujen toimintojen tapaan.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) sillä on hyvä maine ja vaadittu 
ammatillinen pätevyys.

(c) sillä on vaadittu ammatillinen pätevyys

Perustelu

Maine on subjektiivinen arviointiperuste, joka ei kuulu asetukseen.



PE494.831v02-00 14/18 AD\922640FI.doc

FI

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Elinkeinonharjoittajan ajoneuvon 
rekisteröintitodistuksen voimassaoloaika 
on enintään kolme kuukautta. 
Todistuksen voimassaolo päättyy heti kun 
jokin tämän artiklan 1 kohdassa 
luetelluista kriteereistä ei enää täyty.

Perustelu

Elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistuksen voimassaoloaika on katsottava niin 
tärkeäksi seikaksi, että sitä ei voida määrittää delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan elinkeinonharjoittajan 
ajoneuvon rekisteröintitodistuksen muoto 
ja malli.

Poistetaan.

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Perustelu

Elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistuksen muoto ja malli kuuluvat direktiivin 
1999/37/EY soveltamisalaan. Tätä näkökulmaa on siis syytä käsitellä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston suorittaman kyseisen direktiivin uudelleentarkastelun yhteydessä, ei 
käsiteltävänä olevassa asetuksessa.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tämän artiklan säännökset eivät 
vaikuta tilapäisiä ja 
elinkeinonharjoittajien rekisteröintejä 
koskeviin voimassa oleviin kansallisiin 
sääntöihin.

Perustelu

Asetuksen soveltamisala määritetään moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröinnillä toisessa 
jäsenvaltiossa. Näin selvennetään, että asetus ei vaikuta tilapäisiä ja elinkeinonharjoittajien 
rekisteröintejä koskeviin kansallisiin säännöksiin.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Ajoneuvorekisteriviranomaisten on 
saatettava helposti yleisön saataville 
ajoneuvojen rekisteröintitietojen 
käsittelyä koskevat säännöt, mukaan 
lukien aikarajat tietojen säilyttämiselle 
sekä direktiivin 95/46/EY 10 ja 
11 artiklassa edellytetyt tiedot.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 9. heinäkuuta 
2012 antama lausunto.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 10 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 

2. Siirretään 10 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
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määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

viiden vuoden ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viiden vuoden kauden 
päättymistä. Jos tällainen kertomus on 
laadittu, säädösvallan siirtoa jatketaan 
ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi 
kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai 
neuvosto vastusta tällaista jatkamista 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Tarkistuksessa noudatetaan parlamentin yleistä kantaa, jonka mukaan säädösvaltaa ei pitäisi 
siirtää määräämättömäksi ajaksi ja komission olisi raportoitava, miten se on siihen mennessä 
käyttänyt sille myönnettyä valtaa ja harkitaanko säädösvallan siirron jatkamista.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle tätä asetusta koskevan 
arviointikertomuksen viimeistään [neljän
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta]. Komissio esittää 
tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset 
asetuksen muuttamiseksi ja muiden 
unionin säädösten mukauttamiseksi ottaen 
erityisesti huomioon mahdollisuudet 
edelleen yksinkertaistaa hallinnollisia 
menettelyjä kansalaisten ja yritysten osalta.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle tätä asetusta koskevan 
arviointikertomuksen viimeistään [kahden
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta]. Komissio esittää 
tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset 
asetuksen muuttamiseksi ja muiden 
unionin säädösten mukauttamiseksi ottaen 
erityisesti huomioon mahdollisuudet 
edelleen yksinkertaistaa hallinnollisia 
menettelyjä kansalaisten ja yritysten osalta.

Perustelu

Lyhennetään määräaikaa, jonka jälkeen komission on toimitettava kertomus parlamentille ja 
neuvostolle, mikä tehostaa lainsäädännön valvontaa.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle tätä asetusta koskevan 
arviointikertomuksen viimeistään [neljän 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta]. Komissio esittää 
tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset 
asetuksen muuttamiseksi ja muiden 
unionin säädösten mukauttamiseksi ottaen 
erityisesti huomioon mahdollisuudet 
edelleen yksinkertaistaa hallinnollisia 
menettelyjä kansalaisten ja yritysten osalta.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle tätä asetusta koskevan 
arviointikertomuksen viimeistään [neljän 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta]. Kertomuksessa on myös 
selvitettävä, miten asetuksen 
täytäntöönpano jäsenvaltioissa on 
edistynyt. Komissio esittää tarvittaessa 
asianmukaiset ehdotukset asetuksen 
muuttamiseksi ja muiden unionin 
säädösten mukauttamiseksi ottaen 
erityisesti huomioon mahdollisuudet 
edelleen yksinkertaistaa hallinnollisia 
menettelyjä kansalaisten ja yritysten osalta.
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