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29.3.2017 A8-0048/341 

Tarkistus  341 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julie Girling 

 

Mietintö A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen 

järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja 

markkinavalvonta 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (20 a) Sen varmistamiseksi, että 

tyyppihyväksyntätoimien valvonta 

kansallisella tasolla on riippumatonta ja 

että markkinoilla saataville asetetut 

ajoneuvot, osat ja komponentit ovat 

tyyppihyväksynnän ja sovellettavan 

lainsäädännön mukaisia, 

markkinavalvontavaltuudet olisi 

annettava Euroopan 

ajoneuvovalvontavirastolle. Viraston olisi 

hyödynnettävä yhteisen 

tutkimuskeskuksen valmiuksia, ja sillä 

olisi oltava ohjauskomitea, joka koostuu 

autoalan sääntelyn, kansanterveyden ja 

ympäristöalan riippumattomista 

asiantuntijoista sekä kuluttajansuojan, 

ympäristönsuojelun ja kansanterveyden 

suojelun alalla toimivien järjestöjen ja 

paikallisviranomaisten edustajista, jotka 

Euroopan parlamentin olisi nimitettävä. 

Viraston olisi tutkittava 

vaatimustenvastaisuuksia koskevat 

valitukset ja julkistettava kaikki 

havaintonsa ja lausuntonsa. 

Or. en 
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Perustelu 

Toiminnan aloittamiseksi nopeasti ja komission olemassa olevien resurssien käyttämiseksi 

tehokkaasti olisi perustettava unionin tason riippumaton valvontavirasto yhteisen 

tutkimuskeskuksen ajoneuvojen päästölaboratorion nykyisiä valmiuksia hyödyntäen. 

Euroopan parlamentin nimittämistä (samalla tavoin kuin osa EYK:n ja muiden virastojen 

johtokunnan jäsenistä) riippumattomista asiantuntijoista koostuvan ohjauskomitean olisi 

johdettava virastoa, ja sen olisi toimittava täysin avoimesti.  
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29.3.2017 A8-0048/342 

Tarkistus  342 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julie Girling 

 

Mietintö A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen 

järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja 

markkinavalvonta 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio järjestää ja tekee tai vaatii 

tehtäväksi jo markkinoilla saataville 

asetetuille ajoneuvoille, järjestelmille, 

komponenteille ja erillisille teknisille 

yksiköille riittävässä laajuudessa testejä ja 

tarkastuksia, joilla todennetaan, että 

ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja 

erilliset tekniset yksiköt vastaavat 

tyyppihyväksyntiä ja sovellettavaa 

lainsäädäntöä, ja varmistetaan 

tyyppihyväksyntien oikeellisuus. 

Euroopan ajoneuvovalvontavirasto, 

jäljempänä ’virasto’, järjestää ja tekee tai 

vaatii tehtäväksi jo markkinoilla saataville 

asetetuille ajoneuvoille, järjestelmille, 

komponenteille ja erillisille teknisille 

yksiköille riittävässä laajuudessa testejä ja 

tarkastuksia, joilla todennetaan, että 

ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja 

erilliset tekniset yksiköt vastaavat 

tyyppihyväksyntiä ja sovellettavaa 

lainsäädäntöä, ja varmistetaan 

tyyppihyväksyntien oikeellisuus. 

 (Jos tarkistus hyväksytään, sitä sovelletaan 

koko tekstissä ja erityisesti 9 artiklan 1–

3 kohdassa, 9 artiklan 5 kohdassa, 

10 artiklan 1 kohdassa, 30 artiklan 

3 kohdassa, 54 artiklan 2 kohdassa, 

54 artiklan 8 kohdan ensimmäisessä 

virkkeessä ja viimeisessä viittauksessa 

komissioon sekä 90 artiklan 1 kohdassa.  

Or. en 
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Perustelu 

Tarkistus on yhteensopiva IMCOn tarkistuksen 91 kanssa ja identtinen ENVIn tarkistuksen 44 

kanssa. 
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29.3.2017 A8-0048/343 

Tarkistus  343 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Julie Girling 

 

Mietintö A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen 

järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja 

markkinavalvonta 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Virasto rahoitetaan valmistajan 

maksamilla kansallisilla maksuilla, joita 

peritään kaikista unionissa myydyistä 

uusista ajoneuvoista 30 artiklan 

2 a kohdan mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus on identtinen ENVIn tarkistuksen 57 kanssa. 

 

 


