LiVM 3/1996 vp- HE 21/1996 vp

Liikennevaliokunnan mietintö 3/1996 vp
Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 70 ja 108 §:n muuttamisesta
Eduskunta on 16 päivänä huhtikuuta 1996
lähettänyt liikennevaliokunnan valmistelevasti
käsiteltäväksi hallituksen esityksen 2111996 vp.
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina ylitarkastaja Eija Maunu liikenneministeriöstä ja erikoissuunnittelija Erkki Wuoma sisäasiainministeriöstä.
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelain ajokorttiluvan myöntämistä
koskeva säännös ja valtuutussäännös. Muutokset valtuutussäännökseen aiheutuvat yhteisön
ajokortista annetun neuvoston direktiivin määräysten saattamisesta kansallisesti voimaan. Kyseisen direktiivin liitteisiin sisältyy yksityiskohtaisia määräyksiä kuljettajaopetuksesta ja kuljettajantutkinnosta sekä terveyden vähimmäisvaatimuksista, joista ei ole perusteltua säätää tarpeettoman korkealla normitasolla. Ajokorttilupaa koskevaan säännökseen ehdotetaan tehtäväksi tekninen korjaus.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1996.
Valiokunnalla ei ole huomauttamista lakiehdotuksen sisällön suhteen. Lakiehdotukseen on
kuitenkin tehtävä tekninen korjaus. Hallituksen
esityksessä esitetään nykyisen 70 §:n 2 ja 3 momentti siirrettäväksi 3 ja 4 momentiksi. Nykyisen
3 momentin mukaan ajokorttilupa on peruutettava, jos sen saaja ei enää täytä 1 ja 2 momentissa
säädettyjä edellytyksiä. Kun nykyinen 2 momentti siirtyisi 3 momentiksi, olisi neljänneksi
momentiksi siirtyvään nykyiseen 3 momenttiin
lisättävä viittaus 3 momenttiin.
Valiokunta ehdottaa kunnioittaen,

että lakiehdotus hyväksyttäisiin näin
kuuluvana:

Laki
tieliikennelain 70 ja 108 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 70 §:n 1 ja 3 momentti ja
108 §:n 3 momentin johdantokappale ja 2, 11 ja 12 kohta,
sellaisena kuin ne ovat, 70 §:n 1 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa laissa (571194) ja
108 §:n 3 momentinjohdantokappaleja 2, 11 ja 12 kohta 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa
(989/92), sekä
lisätään 70 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetulla
lailla ja 3 päivänä elokuuta 1990 annetulla lailla (676/90), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja
muutettu 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, sekä 108 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on
mainitussa 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa, uusi 13 kohta seuraavasti:
70§

Ajokorttilupa
(1 ja 2 mom. kuten hallituksen esityksessä)

Ajokorttilupa on peruutettava, jos sen saaja ei
enää täytä 1-3 momentissa säädettyjä edellytyksiä. (Uusi)

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1996
260175

108 §
(Kuten hallituksen esityksessä)
Voimaantulosäännös
(Kuten hallituksen esityksessä)
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Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa
ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Pauli Saapunki
/kesk,jäsenet Klaus Bremer /r, Tarja Filatov /sd,
Risto Kuisma /sd, Jorma Kukkonen /sd, Kalevi
Lamminen /kok, Suvi Linden /kok, Eero Lämsä

/kesk, Kari Myllyniemi /kesk, Tero Mölsä /kesk,
Reino Ojala /sd, Tuija Maaret Pykäläinen /vihr,
Pentti Tiusanen /vas ja Raimo Vistbacka /ps sekä
varajäsen Tauno Pehkonen /skl.

