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29.3.2017 B8-0177/25 

Tarkistus  25 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 

Suositusluonnos 

41 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

41. pyytää komissiota ja lainsäätäjiä 

harkitsemaan myös PEMS-laitteilla 

tehtävien testien tai käytönaikaisen 

vaatimustenmukaisuuden tarkastusten 

käyttöönottoa ainakin arviointivälineenä 

sekä antamaan uudessa 

tyyppihyväksyntäkehyksessä yhteiselle 

tutkimuskeskukselle tehtäväksi suorittaa 

käytönaikaisen vaatimuksenmukaisuuden 

tarkastuksia PEMS-laitteilla; 

41. pyytää hyväksymään ja panemaan 

täytäntöön pikaisesti PEMS-laitteiden 

käyttöä käytönaikaisen 

vaatimustenmukaisuuden tarkastuksissa 

ja kolmansien osapuolten suorittamia 

testejä sääntelevän neljännen RDE-

paketin ja soveltamaan sitä; kehottaa 

komissiota antamaan uudessa 

tyyppihyväksyntäkehyksessä yhteiselle 

tutkimuskeskukselle tehtäväksi suorittaa 

PEMS-laitteilla päästötestejä osana 

Euroopan tason käytönaikaisen 

vaatimuksenmukaisuuden tarkastuksia; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/26 

Tarkistus  26 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 

Suositusluonnos 

52 kohta 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

52. esittää, että komissiolle olisi 

annettava valta määrätä ajoneuvojen 

valmistajille tehokkaita, oikeasuhteisia ja 

varoittavia hallinnollisia sakkoja sekä 

määrätä ne suorittamaan korjaavia 

toimenpiteitä, kun niiden ajoneuvojen 

vaatimustenvastaisuus on näytetty toteen; 

katsoo, että mahdollisiin seuraamuksiin 

olisi kuuluttava tyyppihyväksynnän 

peruuttaminen ja EU:n laajuisten 

takaisinveto-ohjelmien toteuttaminen; 

52. esittää, että komissiolle olisi 

annettava valta määrätä ajoneuvojen 

valmistajille tehokkaita, oikeasuhteisia ja 

varoittavia hallinnollisia sakkoja sekä 

määrätä ne suorittamaan korjaavia 

toimenpiteitä, kun niiden ajoneuvojen 

vaatimustenvastaisuus on näytetty toteen; 

katsoo, että mahdollisiin seuraamuksiin 

olisi kuuluttava tyyppihyväksynnän 

peruuttaminen, EU:n laajuisten 

takaisinveto-ohjelmien toteuttaminen ja 

pakollinen vähimmäismäärän 

investoiminen erittäin vähäpäästöisten 

ajoneuvojen ja nollapäästöisten 

ajoneuvojen kehittämiseen; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/27 

Tarkistus  27 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 

Suositusluonnos 

58 a kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

  58 a. katsoo, että dieselautohuijauksessa 

mukana olleiden autonvalmistajien on 

maksettava asianmukaiset taloudelliset 

korvaukset kuluttajille, joihin huijaus on 

vaikuttanut, ja että takaisinveto-ohjelmia, 

joita on pantu täytäntöön vasta osittain, ei 

pidä katsoa riittäväksi korjaavaksi 

toimeksi; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/28 

Tarkistus  28 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 

Suositusluonnos 

58 b kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

  58 b. kehottaa siksi komissiota 

esittelemään lainsäädäntöehdotuksen, 

jolla perustetaan kollektiivisia 

oikeussuojakeinoja koskeva järjestelmä, 

jotta mahdollistetaan EU:n kuluttajien 

kannalta yhdenmukaistettu järjestelmä, 

jolloin vältetään useimmissa 

jäsenvaltiossa vallitseva nykyinen tilanne, 

jossa kuluttajilla ei ole suojaa; kehottaa 

komissiota arvioimaan unionin sisällä ja 

ulkopuolella olevat järjestelmät parhaiden 

käytäntöjen tunnistamiseksi, jotta ne 

voidaan sisällyttää kyseiseen 

lainsäädäntöehdotukseen; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/29 

Tarkistus  29 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 

Suositusluonnos 

58 c kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

  58 c. katsoo, että jos ajoneuvon 

tyyppihyväksyntä on peruttu 

vaatimustenvastaisuuden vuoksi, 

ajoneuvon omistajalle olisi maksettava 

täysi korvaus ajoneuvon hankinnasta;  

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/30 

Tarkistus  30 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 

Suositusluonnos 

58 d kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

  58 d. katsoo, että kuluttajalla olisi oltava 

oikeus asianmukaiseen korvaukseen, kun 

osoitetaan, että valmistajan takaisinveto-

ohjelmassa toteutettavat tekniset 

korjaukset tai muutokset vaikuttavat 

kielteisesti ajoneuvon alkuperäiseen 

suorituskykyyn (esimerkiksi polttoaineen 

kulutuksen, tehokkuuden, osien 

kestävyyden, päästöjen jne. suhteen); 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/31 

Tarkistus  31 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 

Suositusluonnos 

68 a kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

  68 a. kehottaa komissiota tekemään 

jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä sen 

varmistamiseksi, että tavalliset autoalan 

työntekijät eivät joudu kärsimään 

päästöskandaalin seurauksena; katsoo, 

että tätä varten jäsenvaltioiden ja 

autonvalmistajien olisi koordinoitava ja 

edistettävä ammatillista koulutusta 

koskevia suunnitelmia sen takaamiseksi, 

että tavalliset työntekijät, joiden 

työllisyystilanteeseen päästöskandaali on 

vaikuttanut kielteisesti, saavat kaiken 

tarvitsemansa suojan ja heillä on 

mahdollisuus koulutukseen, jotta voidaan 

varmistaa, että heidän taitojaan voidaan 

hyödyntää esimerkiksi kestävien 

liikennemuotojen yhteydessä; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/32 

Tarkistus  32 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Suositusluonnos B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan puolesta 

autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkimuksen johdosta 

Suositusluonnos 

75 a kohta (uusi) 

 

Suositusluonnos Tarkistus 

  75 a. pitää valitettavana, että komissio 

toimitti tutkintavaliokunnalle useita 

erittäin tärkeitä asiakirjoja vasta sen 

jälkeen, kun sen virallinen työ oli 

päättynyt jo aikaa sitten, ja sivuutti siten 

tyystin valiokunnan työaikataulun ja 

aikasidonnaisen valtuutuksen; katsoo, 

että komission olisi joko parannettava 

asiakirjojen sisäistä hallinnointia tai 

tehtävä enemmän yhteistyötä parlamentin 

kanssa noudattaen siten toimielinten 

sopimusta; 

Or. en 

 

 


