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29.3.2017 B8-0177/REV/14 

Tarkistus  14 

Hans-Olaf Henkel 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 

Suositusluonnos 

Johdanto-osan E b kappale (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

  E b. ottaa huomioon, että Euroopan 

parlamentin sisäasioiden pääosaston 

syyskuussa 2016 julkaisemassa 

vertailevassa tutkimuksessa EU:n ja 

Yhdysvaltojen autoalan päästöjä 

koskevasta lainsäädännöstä vahvistettiin, 

että hiilidioksidipäästöjen osalta EU:n 

autokannan keskimääräiset tavoitteet ovat 

kunnianhimoisempia kuin Yhdysvalloissa 

sovellettavat hiilidioksidipäästöjä koskevat 

tavoitteet, kun taas Yhdysvaltojen 

liittovaltion vaatimukset ovat yleisesti 

kunnianhimoisempia typen oksidien 

osalta; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/15 

Tarkistus  15 

Hans-Olaf Henkel 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 

Suositusluonnos 

Johdanto-osan E c kappale (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

  E c. ottaa huomioon, että Euroopan 

parlamentin sisäasioiden pääosaston 

syyskuussa 2016 julkaisemassa 

vertailevassa tutkimuksessa EU:n ja 

Yhdysvaltojen autoalan päästöjä 

koskevasta lainsäädännöstä vahvistettiin, 

että EU:ssa ei ole täsmennetty, kuinka 

estolaitteiden määritelmä olisi pantava 

täytäntöön, mikä olisi saattanut auttaa 

varmistamaan valmistajien ja 

sääntelyviranomaisten yhtenäisen 

näkemyksen; toteaa, että Yhdysvaltojen 

ympäristönsuojeluvirasto on laatinut 

valmistajille ja arvioijille erilaisia ohjeita 

sisältäviä kiertokirjeitä, joissa on lisää 

yksityiskohtaista tietoa tulkinnoista;  

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/16 

Tarkistus  16 

Hans-Olaf Henkel 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 

Suositusluonnos 

20 a kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

  20 a. korostaa, että estolaitteita 

havaittiin Yhdysvalloissa vuonna 1995 

kevyissä hyötyajoneuvoissa ja vuonna 

1998 raskaissa hyötyajoneuvoissa, ja siten 

EU:n lainsäädäntövallan käyttäjiä oli 

varoitettu estolaitteiden mahdollisesta 

käytöstä jo kauan ennen Volkswagenin 

syyskuussa 2015 tekemiä paljastuksia; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/17 

Tarkistus  17 

Hans-Olaf Henkel 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0177/2017REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 

Suositusluonnos 

20 b kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

  20 b. toteaa, että asetuksen (EY) N:o 

715/2007 laatimisesta vastannut entinen 

teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava 

komission jäsen Günter Verheugen 

myönsi autoalan päästömittauksia 

käsittelevän tutkintavaliokunnan 

kuulemisessa 30. elokuuta 2016, että 

asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettujen estolaitteiden 

käyttökieltoa koskeva poikkeus olisi 

pitänyt määritellä paljon tarkemmin; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/18 

Tarkistus  18 

Hans-Olaf Henkel 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 

Suositusluonnos 

20 c kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

 20 c. katsoo, että asetuksen (EY) N:o 

715/2007 5 artiklan 2 kohdassa esitetty 

estolaitteiden kieltoon sovellettavien 

poikkeusten laaja määritelmä (erityisesti 

moottorin suojaamisen osalta) on 

epäsuorasti vaikutukseltaan kielteinen, 

koska se mahdollistaa autonvalmistajien 

epäoikeudenmukaisen kilpailun, kun 

vanhentunutta ja liian saastuttavaa 

moottoritekniikkaa voidaan perustella 

näillä poikkeuksilla; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/19 

Tarkistus  19 

Hans-Olaf Henkel 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 

Suositusluonnos 

33 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

33. vaatii perustamaan ajoneuvojen 

valvonnasta vastaavan eurooppalaisen 

viraston; 

33. katsoo, että komissiolle olisi 

annettava valtuudet ratkaista kiista, joita 

kahden kansallisen 

tyyppihyväksyntäviranomaisen välille 

syntyy EU:n 

tyyppihyväksyntälainsäädännön 

tulkinnasta;  

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/20 

Tarkistus  20 

Hans-Olaf Henkel 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 

Suositusluonnos 

33 a kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

  33 a. korostaa, että Yhdysvalloissa on jo 

pitkään sovellettu polttoainetaloutta 

koskevia standardeja ja että siellä on 

vasta viime aikoina toteutettu suoria 

toimia ajoneuvojen 

kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseksi, kun taas EU:ssa on jo 

aiemmin kiinnitetty huomiota 

ajoneuvojen hiilidioksidipäästöihin, mikä 

on vaikuttanut merkittävästi EU:n 

ajoneuvomarkkinoihin; katsoo, että EU:n 

ja Yhdysvaltojen lainsäädäntövallan 

käyttäjät voivat vastavuoroisesti ottaa 

oppia toisistaan ilmastonsuojelun, 

kuluttajien ja autoteollisuuden hyödyksi; 

kehottaa tämän vuoksi komissiota 

aloittamaan tarvittavat toimenpiteet EU:n 

ja Yhdysvaltojen 

hiilidioksidipäästönormien ja typen 

oksidien päästönormien ja 

päästötestimenettelyjen 

yhdenmukaistamiseksi; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/21 

Tarkistus  21 

Hans-Olaf Henkel 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 

Suositusluonnos 

63 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

63. kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita arvioimaan, ovatko 

kaupunkien nykyiset vähäpäästöiset 

vyöhykkeet tuloksellisia, kun otetaan 

huomioon, että kevyiden ajoneuvojen 

Euro-normit eivät ole vastanneet 

todellisissa ajo-olosuhteissa syntyviä 

päästöjä, sekä tarkastelemaan, olisiko 

hyödyllistä myöntää erityinen merkintä tai 

normi erittäin vähäpäästöisille 

ajoneuvoille, jotka noudattavat 

päästöraja-arvoja todellisissa ajo-

olosuhteissa; 

Poistetaan. 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/22 

Tarkistus  22 

Hans-Olaf Henkel 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 

Suositusluonnos 

65 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

65. kehottaa siksi komissiota 

tarkistamaan direktiiviä puhtaasta 

energiasta liikenteen alalla sekä 

antamaan asetusehdotuksen vuodesta 

2025 alkaen markkinoille saatettaviin 

ajoneuvoihin sovellettavista 

hiilidioksidinormeista ja sisällyttämään 

siihen nollapäästöisiä ajoneuvoja ja 

erittäin vähäpäästöisiä ajoneuvoja 

koskevat toimeksiannot, joissa 

velvoitetaan lisäämään merkittävästi 

nollapäästöisten ja erittäin 

vähäpäästöisten ajoneuvojen osuutta 

autokannasta ja asetetaan tavoitteeksi 

luopua uusista hiilidioksidipäästöjä 

aiheuttavista autoista vaiheittain vuoteen 

2035 mennessä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/23 

Tarkistus  23 

Hans-Olaf Henkel 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 

Suositusluonnos 

67 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

67. kehottaa komissiota 

tarkastelemaan uudelleen asetuksen (EY) 

N:o 715/2007 liitteessä I vahvistettuja 

päästörajoja ilmanlaadun parantamiseksi 

unionissa ja unionin ilmanlaatua 

koskevien raja-arvojen ja Maailman 

terveysjärjestön suosittelemien tasojen 

saavuttamiseksi sekä antamaan 

tarvittaessa viimeistään vuoteen 2025 

mennessä ehdotuksia uusista 

teknologianeutraaleista Euro 7 -

päästörajoista, joita sovelletaan kaikkiin 

unionin markkinoille saatettaviin M1- ja 

N1-luokkien ajoneuvoihin; 

Poistetaan. 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV/24 

Tarkistus  24 

Hans-Olaf Henkel 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0177/2017/REV 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 

Suositusluonnos 

71 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

71. katsoo, että Euroopan parlamentin 

tutkintavaliokuntien valtuuksien olisi 

vastattava paremmin kansallisten 

parlamenttien tutkintavaliokuntien 

valtuuksia, jotta voidaan erityisesti 

varmistaa yksittäisten henkilöiden 

tuloksekas kutsuminen kuultavaksi ja 

osallistuminen tutkimukseen sekä 

määrätä seuraamuksia, jos yhteistyöstä 

kieltäydytään; kehottaa komissiota ja 

jäsenvaltioita tukemaan käsiteltävänä 

olevan Euroopan parlamentin ehdotuksen 

asiaan liittyviä säännöksiä; 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


