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29.3.2017 A8-0048/349 

Tarkistus  349 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

S&D-ryhmän puolesta 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

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 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Tällä asetuksella on tarkoitus 

vahvistaa nykyistä 

tyyppihyväksyntäjärjestelmää etenkin 

ottamalla käyttöön 

markkinavalvontasäännöksiä. 

Markkinavalvonta olisi otettava käyttöön 

autoteollisuudessa määrittämällä 

toimitusketjussa toimivien talouden 

toimijoiden velvollisuudet, jäsenvaltioiden 

täytäntöönpanoviranomaisten vastuualueet 

sekä toimenpiteet, jotka toteutetaan, jos 

markkinoilta löytyy sellaisia 

autoteollisuuden tuotteita, jotka aiheuttavat 

vakavan turvallisuus- tai ympäristöriskin 

tai eivät vastaa 

tyyppihyväksyntävaatimuksia. 

(8) Tällä asetuksella on tarkoitus 

vahvistaa nykyistä 

tyyppihyväksyntäjärjestelmää etenkin 

ottamalla käyttöön 

markkinavalvontasäännöksiä. 

Markkinavalvonta olisi otettava käyttöön 

autoteollisuudessa määrittämällä 

toimitusketjussa toimivien talouden 

toimijoiden velvollisuudet, jäsenvaltioiden 

täytäntöönpanoviranomaisten vastuualueet 

sekä toimenpiteet, jotka toteutetaan, jos 

markkinoilta löytyy sellaisia 

autoteollisuuden tuotteita, jotka aiheuttavat 

vakavan turvallisuus- tai ympäristöriskin 

tai eivät vastaa 

tyyppihyväksyntävaatimuksia, sekä 

perustamalla Euroopan 

ajoneuvovalvontavirasto. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/350 

Tarkistus  350 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

S&D-ryhmän puolesta 

 

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 40 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (40 a) Tällä asetuksella ei rajoiteta 

kuluttajien oikeutta turvautua saatavilla 

olevien yksityisten valvontamekanismien 

mukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin, 

kuten kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin, 

sekä julkisiin valvontatoimenpiteisiin, 

erityisesti toimivaltaisten kansallisten 

viranomaisten, viraston tai komission 

toimivaltaan, rikkomuksesta vastuussa 

olevan valmistajan määräämiseksi 

antamaan hyvityksen, kuten rahallisen 

korvauksen, kuluttajille, jotka ovat 

kärsineet vahinkoa rikkomuksen 

seurauksena, tai palauttamaan 

vaatimustenvastaisuuden seurauksena 

saadut voitot, kyseisten voittojen 

maksaminen julkiseen kassaan mukaan 

luettuna. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/351 

Tarkistus  351 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

S&D-ryhmän puolesta 

Pascal Durand, Claude Turmes, Bas Eickhout, Karima Delli 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

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 

1 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Tällä asetuksella perustetaan 

Euroopan ajoneuvovalvontavirasto, 

jäljempänä ’virasto’. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/352 

Tarkistus  352 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

S&D-ryhmän puolesta 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

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 

1 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 b. Viraston tehtävät 

 Virasto hoitaa 8, 9, 10, 24, 51, 52, 53, 58, 

71 ja 90 artiklaan liittyvät tällä 

asetuksella vahvistetut tehtävät ja 

erityisesti seuraavat tehtävät: 

 a) kansallisten viranomaisten vuotuisten 

tai monivuotisten kansallisten 

markkinavalvontasuunnitelmien 

hyväksyminen; 

 b) kansallisten 

markkinavalvontaviranomaisten 

toiminnan koordinoiminen ja lopullisen 

päätösvallan käyttäminen tapauksissa, 

joissa markkinavalvontaviranomaiset ovat 

eri mieltä keskenään; 

 c) täytäntöönpanon valvontafoorumin 

hallinnoiminen ja sen puheenjohtajana 

toimiminen; 

 d) ajoneuvojen, järjestelmien, 

komponenttien ja erillisten teknisten 

yksiköiden käytönaikaisen 

vaatimustenmukaisuuden testauksen 

järjestäminen vähintään 20 prosentille 

niistä malleista, jotka on asetettu 
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saataville unionin markkinoilla edellisen 

vuoden aikana; 

 e) unionin laajuisten takaisinveto-

ohjelmien järjestäminen; 

 f) tyyppihyväksyntätodistusten 

peruuttaminen tarpeen mukaan; 

 g) kansallisten 

tyyppihyväksyntäviranomaisten ja 

tutkimuslaitosten tarkastaminen, 

valmistajan omat tutkimuslaitokset 

mukaan luettuina; 

 h) kansallisten rajoittavien toimenpiteiden 

arvioiminen ja niitä koskevien päätösten 

hyväksyminen; 

 i) hallinnollisten sakkojen määrääminen. 

 Virasto on näitä tehtäviä hoitaessaan 

riippumaton ja puolueeton, toimii 

yksinomaan unionin edun mukaisesti ja 

on täysin vastuuvelvollinen Euroopan 

parlamentille, komissiolle sekä Euroopan 

unionin tuomioistuimelle. 

Or. en 



 

AM\1121947FI.docx  PE598.565v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

29.3.2017 A8-0048/353 

Tarkistus  353 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

S&D-ryhmän puolesta 

 

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 

89 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Seuraamukset Seuraamukset ja vastuut 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/354 

Tarkistus  354 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

S&D-ryhmän puolesta 

 

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 

89 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (c a) jos testien tai 

vaatimustenmukaisuustarkastusten tai 

vaihtoehtoisten keinojen avulla 

havaitaan, että ajoneuvot, järjestelmät tai 

erilliset tekniset yksiköt eivät vastaa tässä 

asetuksessa tai jossakin muussa 

liitteessä IV luetellussa säädöksessä 

asetettuja tyyppihyväksyntävaatimuksia, 

tai jos tyyppihyväksyntä on myönnetty 

väärien tietojen perusteella. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/355 

Tarkistus  355 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

S&D-ryhmän puolesta 

 

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 

89 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Jos havaitaan, että ajoneuvot, 

komponentit, järjestelmät tai erilliset 

tekniset yksiköt eivät täytä tässä 

asetuksessa tai muussa liitteessä IV 

luetellussa säädöksessä esitettyjä 

tyyppihyväksyntävaatimuksia, talouden 

toimijoiden pitäisi vastata kaikista 

kyseisten ajoneuvojen omistajille 

vaatimustenvastaisuuden tai 

takaisinvedon vuoksi aiheutuneista 

vahingoista. 

Or. en 

 

 


