
 

RR\1118868FI.docx  PE585.750v03-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Istuntoasiakirja 
 

27.3.2017 A8-0048/2017/err01 

OIKAISU 

mietintöön 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden 

perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja 

erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta 

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

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 

Esittelijä: Daniel Dalton 

A8-0048/2017 

 

Tarkistus 38 kuuluu seuraavasti: 

Tarkistus 38 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 30 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(30) Tyyppihyväksyntien pysyminen 

voimassa edellyttää sitä, että valmistaja 

ilmoittaa ajoneuvotyypin hyväksyneelle 

viranomaiselle muutoksista, jotka liittyvät 

tyypin ominaisuuksiin tai tyyppiin 

sovellettaviin turvallisuus- ja 

ympäristöominaisuusvaatimuksiin. Sen 

vuoksi on tärkeää, että myönnettyjen 

tyyppihyväksyntätodistusten 

voimassaoloaika on rajoitettu ja että 

todistukset voidaan uusia vain siinä 

tapauksessa, että hyväksyntäviranomainen 

(30) Tyyppihyväksyntien pysyminen 

voimassa edellyttää sitä, että valmistaja 

ilmoittaa ajoneuvotyypin hyväksyneelle 

viranomaiselle muutoksista, jotka liittyvät 

tyypin ominaisuuksiin tai tyyppiin 

sovellettaviin turvallisuus- ja 

ympäristöominaisuusvaatimuksiin. Sen 

vuoksi on tärkeää, että myönnettyjen 

tyyppihyväksyntätodistusten 

voimassaoloaika on rajoitettu ja että 

todistukset voidaan uusia vain siinä 

tapauksessa, että hyväksyntäviranomainen 
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on varmennuksen jälkeen vakuuttunut, että 

ajoneuvotyyppi edelleen täyttää kaikki 

sovellettavat vaatimukset. Lisäksi olisi 

selkeytettävä tyyppihyväksyntien 

laajentamisen ehtoja, jotta menettelyjä 

sovellettaisiin ja 

tyyppihyväksyntävaatimusten 

toimeenpanoa valvottaisiin yhtenäisesti 

koko unionissa. 

on varmennuksen jälkeen vakuuttunut, että 

ajoneuvotyyppi edelleen täyttää kaikki 

sovellettavat vaatimukset. Lisäksi olisi 

selkeytettävä tyyppihyväksyntien 

laajentamisen ehtoja, jotta menettelyjä 

sovellettaisiin ja 

tyyppihyväksyntävaatimusten 

toimeenpanoa valvottaisiin yhtenäisesti 

koko unionissa. Tiettyjen järjestelmien, 

komponenttien ja erillisten teknisten 

yksiköiden, esimerkiksi taustapeilien, 

tuulilasin pyyhkijöiden ja renkaiden, 

luonteen vuoksi nämä vaatimukset ovat 

kuitenkin pysyvämpiä. Tietyissä 

tapauksissa, esimerkiksi 

päästöjenhallintaan liittyvissä 

järjestelmissä, voimassaoloaikaa saattaa 

olla tarpeen rajoittaa, kuten ajoneuvojen 

osalta. Sen vuoksi komissiolle olisi 

siirrettävä valta laatia luettelo kyseisistä 

järjestelmistä, komponenteista ja 

erillisistä teknisistä yksiköistä, joita 

voimassaolorajoitukset koskevat. 

Lisätään tarkistus 339 tarkistuksen 201 jälkeen seuraavasti: 

Tarkistus 339 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan 

valmiisiin ajoneuvoihin 12 kuukauden ja 

valmistuneisiin ajoneuvoihin 18 

kuukauden ajan EU-tyyppihyväksynnän 

voimassaolon päättymispäivästä. 

Poistetaan. 

(Tarkistus hyväksyttiin valiokunnassa, mutta se puuttui käännettäväksi lähetetystä tekstistä.) 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 


