
EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU 

Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen 

yksinkertaistamisesta sisämarkkinoilla 

(Koko lausunto on luettavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi Euroopan tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla 
http://www.edps.europa.eu) 

(2013/C 27/02) 

I. Johdanto 

I.1 Euroopan tietosuojavaltuutetun kuuleminen 

1. Komissio hyväksyi 4 päivänä huhtikuuta 2012 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tukseksi toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistamisesta sisä
markkinoilla (jäljempänä ehdotus) ( 1 ). Samana päivänä komissio lähetti ehdotuksen Euroopan tietosuojaval
tuutetulle lausuntoa varten. 

2. Tietosuojavaltuutetulla oli tilaisuus esittää epävirallisia huomautuksia jo ennen ehdotuksen hyväksy
mistä. Useimmat näistä huomautuksista on otettu huomioon nyt käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa, minkä 
seurauksena ehdotuksen tietosuojaa koskevia takeita on vahvistettu. 

3. Euroopan tietosuojavaltuutettu on tyytyväinen siihen, että komissio on pyytänyt häneltä virallista 
lausuntoa, ja siihen, että ehdotuksen johdanto-osaan on sisällytetty viittaus tähän lausuntoon. 

I.2 Ehdotuksen tavoite ja soveltamisala 

4. Ehdotuksen tavoite on toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen rekisteröintiin liittyvien muo
dollisuuksien ja edellytysten yksinkertaistaminen. Sen tarkoitus on poistaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
esteet ja helpottaa kansalaisten EU:n lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien käyttämistä. Ehdotuksessa kes
kitytään ainoastaan ajoneuvojen uudelleenrekisteröinnin muodollisuuksiin eikä niiden ensirekisteröintime
nettelyyn. 

5. Moottoriajoneuvojen rekisteröinnissä on kyse ajoneuvolle tieliikennekäyttöä varten myönnetystä hal
linnollisesta käyttöönottoluvasta, jonka yhteydessä ajoneuvo on tunnistettu ja sille on annettu rekisteri
numero. Rekisteröintimenettelyn päätteeksi jäsenvaltio antaa rekisteröintitodistuksen, joka todistaa, että ajo
neuvo on rekisteröity jäsenvaltiossa. Rekisteröintitodistuksen haltijat joutuvat monissa tilanteissa rekisteröi
mään ajoneuvon uudelleen toisen jäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomaisen luona. Tässä tarkoituksessa 
ehdotuksessa: 

— selvitetään, missä jäsenvaltiossa jäsenvaltiosta toiseen siirtyvä moottoriajoneuvo olisi rekisteröitävä; 

— lyhennetään uudelleenrekisteröintimenettelyihin kuluvaa aikaa, ja 

— esitetään yksinkertaistettua rekisteröintimenettelyä, jossa muun muassa tunnustetaan toisen jäsenvaltion 
antamat asiakirjat ja toisessa jäsenvaltiossa suoritetut katsastukset sekä helpotetaan kansallisten ajoneu
vorekisteriviranomaisten välistä tietojenvaihtoa. 

I.3 Mitä Euroopan tietosuojavaltuutetun huomautukset koskevat 

6. Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä sitä, että useimmat sen aiemmista epävirallisista 
huomautuksista on otettu huomioon ehdotuksessa. Tässä lausunnossa Euroopan tietosuojavaltuutettu ku
vailee siten ainoastaan lyhyesti tietosuojan merkitystä ajoneuvojen uudelleenrekisteröinnin yhteydessä. Li
säksi hän antaa joitakin lisäsuosituksia erityisistä tietosuojanäkökohdista, jotka ohjaavat kansallisten ajo
neuvorekisterien välistä tietojenvaihtoa.
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( 1 ) KOM(2012) 164 lopullinen.
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III. Päätelmä 

30. Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä sitä, että tietosuojavaatimukset on otettu asian
mukaisesti huomioon ehdotuksessa ja että ehdotukseen, etenkin sen 7 artiklaan, on nimenomaisesti sisäl
lytetty useita tietosuojatakeita. Euroopan tietosuojavaltuutettu pitää myönteisenä myös sitä, että ehdotuksen 
liitteessä I on selkeästi määritetty erityinen luettelo tiedoista, joita ajoneuvorekisteriviranomaiset saavat 
vaihtaa keskenään. 

31. Lisäksi Euroopan tietosuojavaltuutettu suosittelee seuraavaa: 

— tarkennetaan liitteessä I ”romutuksen syyt” valmiiksi määritellyissä kentissä, joista voi valita; 

— tehdään selväksi 4 artiklan 3 kohdassa, että moottoriajoneuvojen rekisteröintiviranomaisen velvollisuutta 
hankkia liitteessä I olevat tiedot toiselta toimivaltaiselta viranomaiselta ja siirtää tiedot omaan rekis
teriinsä voidaan soveltaa ainoastaan tietoihin, joita vastaanottavalla toimivaltaisella viranomaisella olisi 
lupa käsitellä EU:n lainsäädännön ja/tai oman kansallisen lainsäädäntönsä nojalla; 

— lisätään 9 artiklaan maininta siitä, että ajoneuvojen rekisteröintiviranomaisten olisi saatettava yleisön 
helposti saataville säännöt, jotka ohjaavat tietojen käsittelyä ajoneuvojen rekisteröinnin yhteydessä, mu
kaan lukien tieto tiedon säilytystä koskevista aikarajoista sekä direktiivin 95/46/EY 10 ja 11 artiklassa 
vahvistetut tarvittavat tiedot; 

— täsmennetään ehdotuksessa, mikä on liitteessä II mainittu ohjelmistosovellus, jota käytetään sähköiseen 
tietojenvaihtoon, ja mikä olisi komission mahdollinen rooli kansallisten rekisterien yhteentoimivuuden 
helpottamisessa; 

— varmistetaan, että jos tietoja vaihdetaan kansallisten rekisteröintiviranomaisten välillä jonkin olemassa 
olevan Euroopan laajuisen infrastruktuurin avulla, tiedot erotetaan asianmukaisesti muista järjestelmässä 
mahdollisesti vaihdettavista tiedoista; 

— lisätään 7 artiklan 4 kohtaan, että komission olisi arvioitava säännöllisesti turvatoimenpiteiden riittä
vyyttä ottaen huomioon tekninen kehitys ja riskien muuttuminen ja että sen olisi tarvittaessa päivitettävä 
turvatoimenpiteet. 

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2012. 

Giovanni BUTTARELLI 
Euroopan apulaistietosuojavaltuutettu
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