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TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Kaikilla EU:n kansalaisilla on 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
(jäljempänä ’perusoikeuskirja’) 6 artiklan 
nojalla oikeus vapauteen ja 
henkilökohtaiseen turvallisuuteen, 
perusoikeuskirjan 7 artiklan nojalla 
oikeus yksityis- ja perhe-elämän 
kunnioittamiseen sekä perusoikeuskirjan 
8 artiklan nojalla oikeus henkilötietojensa 
suojaan.

Perustelu

Edellä mainittujen oikeuksien suojelua on korostettava erityisesti, koska tietojen rajatylittävä 
vaihtaminen sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuuden kautta voi uhata näitä 
oikeuksia. Tarkistus liittyy erottamattomasti muihin käsiteltäväksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Olisi huolehdittava sähköisten 
tiemaksujärjestelmien laajasta 
käyttöönotosta jäsenvaltioissa ja 
naapurivaltioissa sekä siitä, että käytössä 
on keskenään yhteentoimivia järjestelmiä, 
jotka vastaavat tulevan tiemaksupolitiikan 
tarpeita unionin tasolla ja tekniikan tulevaa 

(2) Olisi huolehdittava sähköisten 
tiemaksujärjestelmien laajasta 
käyttöönotosta jäsenvaltioissa ja 
naapurivaltioissa sekä siitä, että käytössä 
on mahdollisimman luotettavia, 
käyttäjäystävällisiä, kustannustehokkaita 
ja keskenään yhteentoimivia järjestelmiä, 
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kehitystä. jotka vastaavat tulevan tiemaksupolitiikan 
tarpeita unionin tasolla ja tekniikan tulevaa 
kehitystä.

Perustelu

Sähköisten tiemaksujärjestelmien on oltava mahdollisimman luotettavia, käyttäjäystävällisiä 
ja kustannustehokkaita. Se on eduksi EU:n kansalaisille. Tarkistus liittyy erottamattomasti 
muihin käsiteltäväksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jäsenvaltioiden ja naapurimaiden 
sähköisille tiemaksujärjestelmilleen 
asettamien vaatimusten 
moninkertaistuminen voivat haitata 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja 
liikennepolitiikan tavoitteiden 
saavuttamista. Tämä tilanne uhkaa 
tulevaisuudessa johtaa siihen, että 
raskaiden ajoneuvojen ohjaamoissa on 
oltava useita keskenään 
yhteensopimattomia ja kalliita sähköisiä 
laitteita, mikä lisää vaaraa, että kuljettajat 
niitä käyttäessään tekevät virheitä ja siten 
esimerkiksi tahattomasti välttyvät 
maksamasta. Tällainen tekniikoiden 
runsaslukuisuus ei ole ajoneuvojen 
käyttäjien ja valmistajien kannalta 
hyväksyttävää lainsäädännöllisistä, 
kustannus- ja turvallisuussyistä.

(4) Jäsenvaltioiden ja naapurimaiden 
sähköisille tiemaksujärjestelmilleen 
asettamien vaatimusten 
moninkertaistuminen voivat haitata 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa, 
vapaan liikkuvuuden periaatetta ja 
liikennepolitiikan tavoitteiden 
saavuttamista. Tämä tilanne uhkaa 
tulevaisuudessa johtaa siihen, että 
raskaiden ajoneuvojen ohjaamoissa on 
oltava useita keskenään 
yhteensopimattomia ja kalliita sähköisiä 
laitteita, mikä lisää vaaraa, että kuljettajat 
niitä käyttäessään tekevät virheitä ja siten 
esimerkiksi tahattomasti välttyvät 
maksamasta. Tällainen tekniikoiden 
runsaslukuisuus ei ole ajoneuvojen 
käyttäjien ja valmistajien kannalta 
hyväksyttävää lainsäädännöllisistä, 
kustannus- ja turvallisuussyistä.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä, jotta ehdotusta 
voidaan vahvistaa toteamalla, että sähköisten tiemaksujärjestelmien moninkertaisuus 
vaikuttaa vapaan liikkuvuuden periaatteeseen.

Tarkistus 4



AD\1149703FI.docx 5/23 PE616.760v03-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sisämarkkinoiden toimintaa 
jäsenvaltioiden välillä haittaavat 
keinotekoiset esteet olisi poistettava 
estämättä kuitenkaan sitä, että jäsenvaltiot 
ja unioni voivat soveltaa erilaisia 
tiemaksupolitiikkoja kaikkiin 
ajoneuvotyyppeihin paikallisella, 
kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. 
Ajoneuvoihin asennettujen laitteiden olisi 
mahdollistettava näiden 
tiemaksupolitiikkojen soveltaminen siten, 
että noudatetaan periaatetta, jonka mukaan 
minkään jäsenvaltion kansalaisia ei saa 
syrjiä. Sähköisten tiemaksujärjestelmien 
yhteentoimivuus unionissa olisi siksi 
varmistettava mahdollisimman pian.

(5) Sisämarkkinoiden toimintaa 
jäsenvaltioiden välillä haittaavat 
keinotekoiset esteet olisi poistettava 
estämättä kuitenkaan sitä, että jäsenvaltiot 
ja unioni voivat soveltaa erilaisia 
tiemaksupolitiikkoja kaikkiin 
ajoneuvotyyppeihin paikallisella, 
kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. 
Ajoneuvoihin asennettujen laitteiden olisi 
mahdollistettava näiden 
tiemaksupolitiikkojen soveltaminen siten, 
että noudatetaan periaatetta, jonka mukaan 
minkään jäsenvaltion kansalaisia ei saa 
syrjiä, samalla kun kunnioitetaan 
täysimääräisesti perusoikeuksia.
Sähköisten tiemaksujärjestelmien 
luotettava yhteentoimivuus, joka perustuu 
perusoikeuksien kunnioittamiseen
unionissa, olisi siksi varmistettava 
mahdollisimman pian.

Perustelu

On turvattava ihmisten perusoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen sähköisten 
tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuuden käyttöönotossa. Tarkistus liittyy erottamattomasti 
muihin käsiteltäväksi otettuihin tarkistuksiin.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Olisi vahvistettava, että 
eurooppalaista sähköistä tietullipalvelua 
(European Electronic Toll Service, EETS) 
tarjoavat EETS-palveluntarjoajat, siten 
kuin täsmennetään komission päätöksessä 
2009/750/EY17.

(8) Olisi vahvistettava, että 
eurooppalaista sähköistä tietullipalvelua 
(European Electronic Toll Service, EETS) 
tarjoavat laillisesti EETS-palveluntarjoajat, 
siten kuin täsmennetään komission 
päätöksessä 2009/750/EY17, kunnioittaen 
täysin perusoikeuksia.

_________________ _________________
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17 Komission päätös 2009/750/EY, tehty 6 
päivänä lokakuuta 2009, eurooppalaisen 
sähköisen tietullipalvelun ja sen teknisten 
osien määrittelystä (EUVL L 268, 
13.10.2009, s. 11).

17 Komission päätös 2009/750/EY, tehty 6 
päivänä lokakuuta 2009, eurooppalaisen 
sähköisen tietullipalvelun ja sen teknisten 
osien määrittelystä (EUVL L 268, 
13.10.2009, s. 11).

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Sähköisten tiemaksujärjestelmien ja 
vuorovaikutteisten älykkäiden 
liikennejärjestelmien (C-ITS) sovelluksissa 
käytetään samanlaisia tekniikoita ja 
vierekkäisiä taajuuskaistoja ajoneuvojen 
välisessä ja ajoneuvon ja infrastruktuurin 
välisessä viestinnässä. Tulevaisuudessa 
olisi tutkittava mahdollisuutta yhdistää 
sähköiset tiemaksujärjestelmät C-ITS-
järjestelmiin 5,9 GHz:n taajuuskaistalla, 
jota C-ITS nykyisin käyttää. Ennen 
yhdistämistä olisi kuitenkin arvioitava 
tarkasti sen kustannukset, hyödyt, tekniset 
esteet ja mahdolliset ratkaisut niiden
poistamiseksi.

(10) Sähköisten tiemaksujärjestelmien ja 
vuorovaikutteisten älykkäiden 
liikennejärjestelmien (C-ITS) sovelluksissa 
käytetään samanlaisia tekniikoita ja 
vierekkäisiä taajuuskaistoja ajoneuvojen 
välisessä ja ajoneuvon ja infrastruktuurin 
välisessä viestinnässä. Tulevaisuudessa 
olisi tutkittava mahdollisuutta yhdistää 
sähköiset tiemaksujärjestelmät C-ITS-
järjestelmiin 5,9 GHz:n taajuuskaistalla, 
jota C-ITS nykyisin käyttää. Ennen 
yhdistämistä olisi kuitenkin arvioitava 
tarkasti mahdolliset vaikutukset 
yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan sekä 
sen kustannukset, hyödyt, tekniset esteet ja 
mahdolliset ratkaisut niiden poistamiseksi, 
ettei siitä tule estettä varsinkaan pk-
yrityksille.

Perustelu

Oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan vuorovaikutteisista älykkäistä liikennejärjestelmistä 
annetun lausunnon mukaisesti (Grapini).

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Sähköisten tiemaksujärjestelmien 
jatkokehittämistä sekä ”käyttäjä maksaa”-

(13) Sähköisten tiemaksujärjestelmien 
jatkokehittämistä sekä ”käyttäjä maksaa”-
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ja ”saastuttaja maksaa” -periaatteiden 
laajempaa soveltamista unionin teillä 
haittaavat sähköisten tiemaksujärjestelmien 
maksuja laistavien ulkomaisten kuljettajien 
tunnistamisen ongelmat.

ja ”saastuttaja maksaa” -periaatteiden 
laajempaa soveltamista unionin teillä 
haittaavat sähköisten tiemaksujärjestelmien 
maksuja laistavien ulkomaisten kuljettajien 
tunnistamisen ongelmat, ja sen vuoksi on 
löydettävä keino näiden henkilöiden 
tunnistamiseen.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jäsenvaltioita olisi vaadittava 
toimittamaan komissiolle tiedot ja data, 
jotka ovat tarpeen tiemaksun laiminlyöjiä 
koskevien tietojen vaihtamiseen 
käytettävien järjestelmien tehokkuuden ja 
toimivuuden arvioimiseksi. Komission 
olisi arvioitava saadut tiedot ja data sekä 
ehdotettava tarvittaessa muutoksia 
lainsäädäntöön.

(16) Jäsenvaltioita olisi vaadittava 
toimittamaan komissiolle tiedot ja data, 
jotka ovat tarpeen tiemaksun laiminlyöjiä 
koskevien tietojen vaihtamiseen 
käytettävien järjestelmien tehokkuuden ja 
toimivuuden arvioimiseksi kunnioittaen 
täysimääräisesti henkilötietojen suojaa. 
Komission olisi arvioitava saadut tiedot ja 
data sekä ehdotettava tarvittaessa 
muutoksia lainsäädäntöön. Henkilötietoja 
ei olisi toimitettava komissiolle eikä 
jaettava sen kanssa.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan lainsäädännön johdonmukaisuus EU:n 
tietosuojalainsäädännön kanssa.

On erityisesti painotettava sitä, että jäsenvaltioiden toimittaessa tietoja EU:n toimielimille on 
kunnioitettava täysimääräisesti henkilötietojen suojaa.

Pakottavista tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä syistä ja muihin hyväksyttäviin 
tarkistuksiin liittyvän yhteyden vuoksi on esitettävä tämä tarkistus.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(17) Sähköisten tiemaksujärjestelmien 
käyttöönottoon liittyy henkilötietojen 
käsittelyä. Se olisi tehtävä 
erityisesti noudattaen unionin sääntöjä, 
joista säädetään muun muassa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
2016/67919, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä (EU) 2016/68020 ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2002/58/EY21. Oikeus 
henkilötietojen suojaan tunnustetaan 
yksiselitteisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 8 artiklassa.

(17) Sähköisten tiemaksujärjestelmien 
käyttöönottoon liittyy henkilötietojen 
käsittelyä. Oikeus henkilötietojen suojaan 
tunnustetaan yksiselitteisesti 
perusoikeuskirjan 8 artiklassa ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 16 artiklassa. Se olisi tehtävä 
erityisesti noudattaen unionin sääntöjä, 
joista säädetään muun muassa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
2016/67919, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä (EU) 2002/58/EY20

ja tapauksissa, joissa tiemaksun 
laiminlyönti on rikos jäsenvaltiossa, jossa 
maksu peritään, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä (EU) 2016/68021.

__________________ __________________

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

19 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja 
direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 
(yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 
4.5.2016, s. 1).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 
päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä rikosten 
ennalta estämistä, tutkimista, 
paljastamista tai rikoksiin liittyviä 
syytetoimia tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten 
sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 
kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 
89).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä 
heinäkuuta 2002, henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla (EUVL L 201, 
31.7.2002, s. 37).

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä 
heinäkuuta 2002, henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 

21 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 
päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta toimivaltaisten 
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sähköisen viestinnän alalla (EYVL L 201, 
31.7.2002, s. 37).

viranomaisten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä rikosten 
ennalta estämistä, tutkimista, 
paljastamista tai rikoksiin liittyviä 
syytetoimia tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten 
sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 
kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 
89).

Perustelu

Ehdotuksessa henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yleistä tietosuoja-asetusta ja 
poliisidirektiiviä (2016/680). On tärkeää erottaa toisistaan jäsenvaltiot, joissa näiden 
maksujen laiminlyönti on hallinnollinen kysymys, ja jäsenvaltiot, joissa kyse on rikoksesta. 
Tarkistus liittyy erottamattomasti valmistelijan muihin tarkistuksiin.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Sähköisten tiemaksujärjestelmien 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi ja 
tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien 
tietojen rajatylittävän vaihtamisen 
helpottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290
artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 
nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat niiden tekniikoiden 
luettelon mukauttamista tekniikan 
kehitykseen, joita voidaan käyttää 
sähköisten tiemaksutapahtumien 
suorittamiseen sähköisissä 
tiemaksujärjestelmissä, jotka edellyttävät 
ajoneuvolaitteiden asentamista tai käyttöä. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

(19) Sähköisten tiemaksujärjestelmien 
yhteentoimivuuden varmistamiseksi ja 
tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien 
tietojen rajatylittävän vaihtamisen 
helpottamiseksi oikeudellisesti komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat niiden 
tekniikoiden luettelon mukauttamista 
tekniikan kehitykseen, joita voidaan 
käyttää sähköisten tiemaksutapahtumien 
suorittamiseen sähköisissä 
tiemaksujärjestelmissä, jotka edellyttävät 
ajoneuvolaitteiden asentamista tai käyttöä. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
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2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin soveltaminen ei rajoita 
jäsenvaltioiden päätöksiä periä maksuja 
tietynlaisilta ajoneuvoilta ja määrittää 
tällaisten maksujen taso sekä tarkoitus, jota 
varten niitä kerätään.

Toissijaisuusperiaatteen noudattamiseksi 
tämän direktiivin soveltaminen ei rajoita 
jäsenvaltioiden päätöksiä periä maksuja 
tietynlaisilta ajoneuvoilta ja määrittää 
tällaisten maksujen taso sekä tarkoitus, jota 
varten niitä kerätään.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ’sähköisellä tietullikohteella’ tietä, 
tieverkostoa taikka rakennetta, kuten 
tunnelia, siltaa, lauttaa tai lossia, jossa 
tiemaksuja kerätään käyttäen yksinomaan 
tai osittain automaattisia mekanismeja, 
kuten viestintää ajoneuvossa olevien 
ajoneuvolaitteiden kanssa tai automaattista
rekisterikilven tunnistusta;

e) ’sähköisellä tietullikohteella’ tietä, 
tieverkostoa taikka rakennetta, kuten 
tunnelia, siltaa, lauttaa tai lossia, jossa 
tiemaksuja kerätään käyttäen yksinomaan 
tai osittain automaattisia mekanismeja, 
kuten viestintää ajoneuvossa olevien 
ajoneuvolaitteiden kanssa, mahdollisesti 
täydennettynä automaattisella
rekisterikilven tunnistuksella;
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Perustelu

Koska rekisterikilpien ja tunnistusjärjestelmien standardointi on unionissa vielä vähäistä, 
pelkkä rekisterikilpeen luottaminen voisi johtaa vääriin tuloksiin. Tämän vuoksi automaattista 
rekisterikilven tunnistusta olisi käytettävä vain täydentävänä välineenä tiemaksujen 
keräämisessä.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ’rekisteröintijäsenvaltiolla’ 
jäsenvaltiota, jossa on rekisteröity 
ajoneuvo, jolla tiemaksun laiminlyöntiin on 
syyllistytty;

i) ’rekisteröintijäsenvaltiolla’ 
jäsenvaltiota, jossa ajoneuvo, jolla 
tiemaksun laiminlyöntiin on syyllistytty, 
on rekisteröity;

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien uusien sähköisten 
tiemaksujärjestelmien, jotka edellyttävät 
ajoneuvolaitteiden asennusta tai käyttöä, on 
perustuttava yhteen tai 
useampaan liitteessä IV luetelluista 
tekniikoista sähköisen tiemaksunkeruun 
hoitamiseksi.

Kaikkien uusien sähköisten 
tiemaksujärjestelmien, jotka edellyttävät 
ajoneuvolaitteiden asennusta tai käyttöä, on 
perustuttava yhteen tai 
useampaan seuraavassa luetelluista 
tekniikoista sähköisen tiemaksunkeruun 
hoitamiseksi:

a) satelliittipaikannus;

b) GSM-GPRS-standardin (viite 
GSM TS 03.60/23.00) mukainen 
matkaviestintä;

c) 5,8 GHz:n mikroaaltotekniikka.

Perustelu

Tekniset ratkaisut ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä yhteentoimivuuden kannalta, joka on yksi 
tämän uudelleenlaatimisen pääasiallisista tavoitteista. Tämän vuoksi soveltuvat tekniikat olisi 
jätettävä pikemminkin lainsäädäntövallan käyttäjien kuin komission päätettäväksi.
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Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos jo olemassa oleviin sähköisiin 
tiemaksujärjestelmiin, joissa käytetään 
muita kuin liitteessä IV lueteltuja 
tekniikoita, tehdään merkittäviä teknisiä 
parannuksia, on varmistettava 
yhteensopivuus mainittujen tekniikkojen 
kanssa.

Jos jo olemassa oleviin sähköisiin 
tiemaksujärjestelmiin, joissa käytetään 
muita kuin ensimmäisessä alakohdassa
lueteltuja tekniikoita, tehdään merkittäviä 
teknisiä parannuksia, on varmistettava 
yhteensopivuus mainittujen tekniikkojen 
kanssa.

Perustelu

Johdonmukainen sen tarkistuksen kanssa, jolla poistetaan liite IV ja siirretään soveltuvien 
tekniikoiden luettelo 3 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EETS-palveluntarjoajien on annettava 
käyttäjien saataville ajoneuvolaite, jota 
voidaan käyttää kaikissa jäsenvaltioissa 
käytössä olevissa sähköisissä 
tiemaksujärjestelmissä, joissa käytetään 
liitteessä IV lueteltuja tekniikoita, ja joka 
on yhteentoimiva ja pystyy viestimään 
kaikkien näiden järjestelmien kanssa.

EETS-palveluntarjoajien on annettava 
käyttäjien saataville ajoneuvolaite, jota 
voidaan käyttää kaikissa jäsenvaltioissa 
käytössä olevissa sähköisissä 
tiemaksujärjestelmissä, joissa käytetään 
1 kohdassa lueteltuja tekniikoita, ja joka 
on yhteentoimiva ja pystyy viestimään 
kaikkien näiden järjestelmien kanssa.

Perustelu

Johdonmukainen sen tarkistuksen kanssa, jolla poistetaan liite IV ja siirretään soveltuvien 
tekniikoiden luettelo 3 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
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3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ajoneuvolaitteessa voidaan käyttää 
sen omia laitteistoja ja ohjelmistoja, osia 
muista ajoneuvossa olevista laitteistoista ja 
ohjelmistoista tai molempia. Ajoneuvolaite 
voi käyttää viestimiseen muiden 
ajoneuvossa olevien laitteiden kanssa 
muita kuin liitteessä IV lueteltuja 
tekniikoita.

4. Ajoneuvolaitteessa voidaan käyttää 
sen omia laitteistoja ja ohjelmistoja, osia 
muista ajoneuvossa olevista laitteistoista ja 
ohjelmistoista tai molempia. Ajoneuvolaite 
voi käyttää viestimiseen muiden 
ajoneuvossa olevien laitteiden kanssa 
muita kuin 1 kohdassa lueteltuja 
tekniikoita.

Perustelu

Johdonmukainen sen tarkistuksen kanssa, jolla poistetaan liite IV ja siirretään soveltuvien 
tekniikoiden luettelo 3 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen 1 alakohtaan.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siitä, että EETS:n edellyttämä 
henkilötietojen käsittely tehdään yksilön 
vapauksien ja perusoikeuksien, erityisesti 
yksityisyyden, suojaamista 
koskevia unionin sääntöjä noudattaen ja 
että varsinkin asetuksen (EU) 2016/679, 
direktiivin (EU) 2016/680 ja direktiivin 
2002/58/EY säännöksiä noudatetaan.

6. Jäsenvaltioiden on huolehdittava 
siitä, että EETS: n edellyttämä 
henkilötietojen käsittely tehdään yksilön 
vapauksien ja perusoikeuksien, erityisesti 
yksityisyyden, suojaamista 
koskevia unionin sääntöjä noudattaen ja 
että varsinkin asetuksen (EU) 2016/679 ja 
direktiivin 2002/58/EY säännöksiä 
noudatetaan. Tämän direktiivin nojalla 
käsiteltäviä henkilötietoja ei saa käsitellä 
myöhemmin muihin tarkoituksiin, ja ne 
on poistettava heti kun niitä ei enää 
tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten 
niitä on käsitelty.

Perustelu

Koska ehdotuksella muutetaan huomattavasti nykyisin voimassa olevaa lainsäädäntöä EETS-
järjestelmän yhteentoimivuuden varmistamiseksi ja maksujen maksamisen osalta sekä 
lisätään uusia yhteistyötä ja täytäntöönpanon valvontaa koskevia sääntöjä maksamattomien 
maksujen osalta, ehdotukseen liittyy merkittävä puuttuminen tietosuojaa koskevaan oikeuteen, 
mitä ehdotuksessa ei käsitellä. Tämän vuoksi tarkistus on tarpeen henkilötietojen suojan 
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varmistamiseksi ja johdonmukaisuuden takaamiseksi EU:n oikeuden kanssa.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tiemaksujen laiminlyöntien tutkintaa
varten jäsenvaltioiden on annettava muiden 
jäsenvaltioiden kansallisille yhteyspisteille 
pääsy seuraaviin kansallisiin 
ajoneuvorekisteritietoihin ja oikeus tehdä 
niissä automaattisia hakuja:

Yksinomaan tiemaksujen laiminlyöntien 
tutkintaa varten jäsenvaltioiden on 
annettava muiden jäsenvaltioiden 
kansallisille yhteyspisteille pääsy 
seuraaviin kansallisiin 
ajoneuvorekisteritietoihin ja oikeus tehdä 
niissä automaattisia hakuja:

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan lainsäädännön johdonmukaisuus EU:n 
tietosuojalainsäädännön kanssa.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiedot ajoneuvoista; sekä a) tietyn ajoneuvon tunnistamiseksi 
tarvittavat tiedot; sekä

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiedot ajoneuvon omistajista tai 
haltijoista.

b) tarvittavat tiedot ajoneuvon 
omistajien tai haltijoiden määrittämiseksi 
ja tavoittamiseksi.

Tarkistus 22
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällaisia automaattisia hakuja tehtäessä on 
noudatettava neuvoston päätöksen 
2008/616/YOS26 liitteessä olevan 3 luvun 2 
ja 3 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä ja 
tämän direktiivin liitteen II vaatimuksia.

Tällaisia automaattisia hakuja tehtäessä on 
noudatettava täysimääräisesti neuvoston 
päätöksen 2008/616/YOS26 liitteessä 
olevan 3 luvun 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja 
menettelyjä ja tämän direktiivin liitteen II 
vaatimuksia sekä kaikkia perusoikeuksia.

_________________ _________________

26 Neuvoston päätös 2008/616/YOS, tehty 
23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän 
yhteistyön tehostamisesta erityisesti 
terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden 
torjumiseksi tehdyn päätöksen 
2008/615/YOS täytäntöönpanosta 
(EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12)

26 Neuvoston päätös 2008/616/YOS, tehty 
23 päivänä kesäkuuta 2008, rajatylittävän 
yhteistyön tehostamisesta erityisesti 
terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden 
torjumiseksi tehdyn päätöksen 
2008/615/YOS täytäntöönpanosta 
(EUVL L 210, 6.8.2008, s. 12)

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion, jonka alueella on 
tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, on 
lainsäädäntönsä mukaisesti sisällytettävä 
ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai 
muutoin tunnistetulle tiemaksun 
laiminlyönnistä epäillylle henkilölle 
lähetettävään ilmoitukseen kaikki asiaan 
vaikuttavat tiedot, erityisesti tiemaksun 
laiminlyönnin luonne, tekopaikka, -
päivämäärä ja -aika, niiden kansallisten 
säännösten nimikkeet ja tekstit, joita on 
rikottu, ja tästä seuraava rangaistus sekä 
tarvittaessa tiedot rikkomuksen 
toteamiseen käytetystä laitteesta. 
Jäsenvaltio, jonka alueella on tapahtunut 
tiemaksun laiminlyönti, voi käyttää tähän 
tarkoitukseen liitteessä III annettua mallia.

2. Jäsenvaltion, jonka alueella on 
tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, on 
lainsäädäntönsä mukaisesti sisällytettävä 
ajoneuvon omistajalle, haltijalle tai 
muutoin tunnistetulle tiemaksun 
laiminlyönnistä epäillylle henkilölle 
lähetettävään ilmoitukseen kaikki asiaan 
vaikuttavat tiedot, erityisesti tiemaksun 
laiminlyönnin luonne, tekopaikka, -
päivämäärä ja -aika, niiden kansallisten 
säännösten nimikkeet ja tekstit, joita on 
rikottu, ja tästä seuraava rangaistus sekä 
tiedot rikkomuksen toteamiseen käytetystä 
laitteesta. Jäsenvaltio, jonka alueella on 
tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, voi 
käyttää tähän tarkoitukseen liitteessä III 
annettua mallia.

Tarkistus 24
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jäsenvaltio, jonka alueella on 
tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, päättää 
aloittaa tiemaksun laiminlyönnin johdosta 
jatkotoimia, sen on perusoikeuksien 
kunnioittamisen varmistamiseksi 
lähetettävä ilmoitus ajoneuvon 
rekisteröintiasiakirjan kielellä, mikäli 
tällainen tieto on saatavilla, tai jollakin 
rekisteröintivaltion virallisista kielistä.

3. Jos jäsenvaltio, jonka alueella on 
tapahtunut tiemaksun laiminlyönti, päättää 
aloittaa tiemaksun laiminlyönnin johdosta 
jatkotoimia, sen on perusoikeuksien 
kunnioittamisen varmistamiseksi 
lähetettävä ilmoitus ajoneuvon 
rekisteröintiasiakirjan kielellä, mikäli 
tällainen tieto on saatavilla, tai jollakin 
rekisteröintivaltion virallisista kielistä. 
Tässä ilmoituksessa jäsenvaltion on 
tiedotettava vastaanottajalle ajoneuvon 
omistajan käytettävissä olevista 
mekanismeista väitetyn rikkomuksen 
kiistämiseksi sekä erityisesti 
muutoksenhakuoikeudesta ja oikeudesta 
valittaa sekä viranomaisesta, jossa näitä 
oikeuksia voidaan harjoittaa.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan lainsäädännön johdonmukaisuus EU:n 
tietosuojalainsäädännön kanssa.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla 8 artikla

Tietosuoja Tietosuoja

1. Tämän direktiivin mukaisesti 
käsiteltäviin henkilötietoihin sovelletaan 
asetuksen (EU) 2016/679 säännöksiä sekä 
direktiivin (EU) 2016/680 täytäntöön 
panemiseksi annettuja kansallisia lakeja, 
asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä.

1. Tämän direktiivin mukaisesti 
käsiteltäviin henkilötietoihin sovelletaan 
asetuksen (EU) 2016/679 säännöksiä sekä 
direktiivin 2002/58/EY määräyksiä.
Tämän direktiivin mukaisesti käsiteltäviin 
henkilötietoihin sovelletaan direktiivin 
(EU) 2016/680 säännöksiä vain 
tapauksissa, joissa tiemaksun laiminlyönti 
on rikos jäsenvaltiossa, jossa maksu 
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peritään.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että tämän direktiivin mukaisesti 
käsiteltävät henkilötiedot oikaistaan, jos 
ne ovat virheellisiä, tai poistetaan tai 
niiden saatavuutta rajoitetaan 
asianmukaisen ajan kuluessa ja että 
tietojen säilyttämisen aikaraja vahvistetaan
asetuksen (EU) 2016/679 sekä direktiivin 
(EU) 2016/680 täytäntöön panemiseksi 
annettujen kansallisten lakien, asetusten 
tai hallinnollisten määräysten mukaisesti.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että henkilötietojen käsittely 5 artiklan 
mukaisiin tarkoituksiin rajataan liitteessä 
II lueteltuihin tietotyyppeihin. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, 
että rekisteröidyillä on oikeus 
ajantasaistaa, oikaista tai poistaa 
henkilötietoja ilman aiheetonta viivytystä, 
jos ne ovat virheellisiä. Jäsenvaltioiden on 
vahvistettava henkilötietojen säilyttämisen 
aikaraja asetuksen (EU) 2016/679 sekä 
soveltuvin osin direktiivin (EU) 2016/680 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikkia tämän direktiivin mukaisesti 
käsiteltäviä henkilötietoja käytetään
ainoastaan tiemaksujen laiminlyöntiä
koskevien tietojen rajatylittävän 
vaihtamisen helpottamiseen ja että 
rekisteröidyillä on oikeudet tutustua omiin 
tietoihinsa ja oikaista tai poistaa ne tai 
kieltää niiden käyttö sekä oikeus 
vahingonkorvaukseen ja oikeudellisiin 
muutoksenhakukeinoihin samalla tavoin 
kuin säädetään asetuksessa (EU) 2016/679 
ja direktiivin (EU) 2016/680 täytäntöön 
panemiseksi annetuissa kansallisissa 
laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa 
määräyksissä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän direktiivin mukaisesti käsiteltävät 
henkilötiedot käsitellään ainoastaan 
tiemaksujen laiminlyömistä koskevien 
tietojen rajatylittävän vaihdon 
helpottamiseksi ja että niitä ei käsitellä 
myöhemmin muihin tarkoituksiin.
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, 
että rekisteröidyillä on oikeudet tutustua 
omiin tietoihinsa ja oikaista tai poistaa ne 
tai rajoittaa niiden käsittelyä, oikeus tehdä 
kantelu tietosuojavaltuutetulle sekä oikeus 
vahingonkorvaukseen ja tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin samalla tavoin kuin 
säädetään asetuksessa (EU) 2016/679 ja 
soveltuvin osin direktiivissä (EU) 
2016/680. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että pääsy henkilötietoihin 
myönnetään ainoastaan nimetyille 
toimivaltaisille viranomaisille 
ajoneuvojen rekisteritietojen vaihtoa 
varten.

3. Henkilöillä, joita asia koskee, on 
oltava oikeus saada tietää, mitkä 
rekisteröintijäsenvaltiossa tallennetut 
henkilötiedot on toimitettu jäsenvaltiolle, 
jonka alueella tiemaksun laiminlyönti 
tapahtui, mukaan lukien pyynnön 
päivämäärä ja sen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen, jonka 
alueella tiemaksun laiminlyönti tapahtui.

3. Henkilöillä, joita asia koskee, on 
oltava oikeus saada ilman aiheetonta 
viivytystä tietää, mitkä 
rekisteröintijäsenvaltiossa tallennetut 
henkilötiedot on toimitettu jäsenvaltiolle, 
jonka alueella tiemaksun laiminlyönti 
tapahtui, mukaan lukien pyynnön 
päivämäärä ja sen jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen, jonka 
alueella tiemaksun laiminlyönti tapahtui.
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Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa [viiden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta] 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän direktiivin 6 ja 7 
artiklan soveltamisesta jäsenvaltioissa. 
Kertomuksessa komissio keskittyy 
erityisesti seuraaviin näkökohtiin sekä 
tekee tarvittaessa niitä koskevia 
ehdotuksia:

Komissio antaa [neljän vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta] 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän direktiivin 6 ja 7 
artiklan soveltamisesta jäsenvaltioissa. 
Kertomuksessa komissio keskittyy 
erityisesti seuraaviin näkökohtiin sekä 
tekee tarvittaessa niitä koskevia 
ehdotuksia:

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– analyysi tämän direktiivin 6 ja 
7 artiklan soveltamisen vaikutuksista 
perusoikeuksiin, erityisesti oikeuteen 
yksityisyyden suojaan ja henkilötietojen 
suojaan,

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 11 artiklan 
mukaisesti liitteiden I ja IV
mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 11 artiklan 
mukaisesti liitteen I mukauttamiseksi 
tekniikan kehitykseen.

Perustelu

Johdonmukainen sen tarkistuksen kanssa, jolla poistetaan liite IV ja siirretään soveltuvien 
tekniikoiden luettelo 3 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan.
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle … päivästä 
…kuuta … [tämän direktiivin 
voimaantulopäivä] määräämättömäksi
ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle … päivästä 
…kuuta … [tämän direktiivin 
voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 
10 artiklassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Vaikka säädösvallan siirto komissiolle on rajattava ajallisesti, direktiivissä olisi tarjottava 
mahdollisuus jatkaa tätä aikaa ilman eri toimenpiteitä.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta – 3 alakohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) Valittujen teknisten ratkaisujen 
vahvistaminen sen osalta, ovatko ne 
yksilön vapauksien ja perusoikeuksien 
suojaamista ja erityisesti yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojaa koskevien unionin 
sääntöjen mukaisia. Erityisesti on 
varmistettava asetuksen (EU) 2016/679 ja 
direktiivin 2002/58/EY noudattaminen.

k) Valittujen teknisten ratkaisujen 
vahvistaminen sen osalta, ovatko ne 
yksilön vapauksien ja perusoikeuksien 
suojaamista ja erityisesti yksityisyyden ja 
henkilötietojen suojaa koskevien unionin 
sääntöjen mukaisia. Erityisesti on 
varmistettava asetuksen (EU) 2016/679 ja 
direktiivin 2002/58/EY noudattaminen ja 
soveltuvin osin direktiivin (EU) 2016/680 
noudattaminen.



PE616.760v03-00 20/23 AD\1149703FI.docx

FI

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, koska se liittyy erottamattomasti muihin tarkistuksiin, joilla lisätään 
tekstiin viittaus direktiiviin 2016/680.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 26 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tietosuojaseloste

Asetuksen (EU) 2016/679 mukaan 
rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy 
itseään koskeviin henkilötietoihin sekä 
oikeus pyytää kyseisten tietojen 
oikaisemista tai poistamista taikka 
käsittelyn rajoittamista tai vastustaa
käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot 
järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on 
myös oikeus tehdä valitus [asianomaisen 
valvontaviranomaisen nimi ja osoite].

[Jos tiemaksujen laiminlyönti katsotaan 
kansallisessa lainsäädännössä rikokseksi:

[Kansallinen laki direktiivin (EU) 
2016/680 täytäntöönpanemiseksi] 
mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus 
pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään 
koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus 
pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai 
poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. 
Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä 
valitus [asianomaisen 
valvontaviranomaisen nimi ja osoite].

Perustelu

Yleisen tietosuoja-asetuksen tai soveltuvin osin poliisidirektiivin mukaisesti tiedotteessa olisi 
mainittava kaikkiin kansalaisiin sovellettavat tietosuojaoikeudet sekä sen viranomaisen nimi 
ja osoite, jolle asiasta voi valittaa. Tarkistus on tarpeen tämän tekstin sisäiseen logiikkaan 
liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus 32
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Ehdotus direktiiviksi
Liite IV

Komission teksti Tarkistus

Luettelo tekniikoista, joita voidaan 
käyttää sähköisten tiemaksutapahtumien 
suorittamiseen sähköisissä 
tiemaksujärjestelmissä

Poistetaan.

1. satelliittipaikannus;

2. matkaviestintä;

3. 5,8 GHz:n mikroaaltotekniikka.

Perustelu

Lainsäätäjien olisi yhdessä päätettävä tekniikkoja koskevasta luettelosta. Tarkistus on tarpeen 
tämän tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.



PE616.760v03-00 22/23 AD\1149703FI.docx

FI

ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko Sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja tiemaksujen 
laiminlyöntiä koskevien tietojen rajatylittävän vaihtamisen 
helpottaminen unionissa (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat COM(2017)0280 – C8-0173/2017 – 2017/0128(COD)

Asiasta vastaava valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN
15.6.2017

Lausunnon antanut valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE
15.6.2017

Valmistelija
       Nimitetty (pvä)

Branislav Škripek
31.8.2017

Valiokuntakäsittely 20.2.2018 20.3.2018 27.3.2018

Hyväksytty (pvä) 27.3.2018

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

48
2
4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Asim Ademov, Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Monika Beňová, 
Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie 
Guillaume, Jussi Halla-aho, Eva Joly, Cécile Kashetu Kyenge, Juan 
Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude 
Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Branislav Škripek, Csaba Sógor, 
Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, 
Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef 
Weidenholzer, Cecilia Wikström

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ignazio Corrao, Gérard 
Deprez, Maria Grapini, Marek Jurek, Miltiadis Kyrkos, Nuno Melo, 
Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian 
Pavel, Morten Helveg Petersen, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Barbara 
Spinelli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (200 art. 2 kohta)

André Elissen, Marc Joulaud, Christelle Lechevalier, Martina Michels, 
Liadh Ní Riada, Anna Záborská



AD\1149703FI.docx 23/23 PE616.760v03-00

FI

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

48 +

ALDE Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Morten Helveg Petersen, 
Cecilia Wikström

ECR Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD Ignazio Corrao, Laura Ferrara

ENF Christelle Lechevalier, Harald Vilimsky

PPE Asim Ademov, Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida 
Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Marc Joulaud, Nuno Melo, 
Roberta Metsola, Nadine Morano, Petri Sarvamaa, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, 
Anna Záborská

S&D Monika Beňová, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie 
Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Juan Fernando López Aguilar, 
Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Elly Schlein, Sergei Stanishev, Josef 
Weidenholzer

VERTS/ALE Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2 -

ENF André Elissen

NI Udo Voigt

4 0

GUE/NGL Martina Michels, Liadh Ní Riada, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitys:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää


	1149703FI.docx

