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LYHYET PERUSTELUT 

Komissio julkaisi 27. tammikuuta 2016 ehdotuksensa moottoriajoneuvojen ja niiden 

perävaunujen tyyppihyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, ja asiasta on säädetty nykyisin 

direktiivissä 2007/46/EY. 

Unionin tyyppihyväksyntäjärjestelmälle tehtiin vuonna 2013 kattava toimivuustarkastus osana 

komission CARS 2020 -toimintasuunnitelmassa antamia sitoumuksia. Tulokset osoittivat, että 

vaikka nykyisen järjestelmän avulla on kyetty saavuttamaan poliittiset tavoitteet tietyssä 

määrin, sitä arvosteltiin laajalti Volkswagenin ohjelmistomanipulointia koskevan skandaalin 

paljastuttua. Valmistelija pitää olennaisena, että unionin tyyppihyväksyntäjärjestelmää 

tehostetaan etenkin ottamalla käyttöön soveltuvia valvontamekanismeja, joilla taataan 

menettelyjen yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa. On myös olennaista, että 

lainsäädäntö toimii sujuvasti eikä lisää byrokratiaa kansallisten hallintojen eikä itse toimialan 

kannalta. 

Nykyisen järjestelmän yhtenä heikkoutena ovat jäsenvaltioiden tulkintaerot sekä vaatimusten 

noudattamisen tiukkuudessa ilmenevät erot. Tulkintaerot, jotka eivät välttämättä ole tahallisia 

ja joita ilmenee siirrettäessä direktiivejä osaksi kansallista lainsäädäntöä, ovat tunnettu ja 

toistuva ilmiö, joka heikentää sisämarkkinoita ja aiheuttaa epävarmuutta toimialalle ja 

kuluttajille. 

Näistä heikkouksista ei aiheudu pelkästään noudattamatta jättämistä, vaan ne mahdollistavat 

myös suoranaiset petokset ja voimassa olevan lainsäädännön rikkomisen. Tästä on 

valitettavasti saatu lukuisia esimerkkejä. Valmistelija reagoi näihin heikkouksiin 

paneutumalla erityisesti tiukempien valvontamekanismien ja markkinaseurannan käyttöön 

ottamiseen.  

Markkinaseuranta eli ajoneuvoille markkinoille saattamisen jälkeen tehtävät jälkitarkastukset 

ovat nykyisen lainsäädännön akilleenkantapää, ja markkinavalvonnan tehostaminen on yksi 

tämän ehdotuksen päänäkökohdista. Nyt määritellään lainvalvontaviranomaisten rooli ja 

vastuualueet sekä toimenpiteet, jotka on toteutettava, kun markkinoilla on vaatimukset 

täyttämättömiä tuotteita, mikä on tarpeellinen parannus. Valmistelija ottaa huomioon, että 

kansalliset viranomaiset voivat hoitaa markkinavalvonnan, mutta komissiolla on oma roolinsa 

asiassa. 

Valmistelija ehdottaa maksujärjestelmään muutoksia, jotta säännöksiä voidaan mukauttaa 

jäsenvaltioiden muuttuviin olosuhteisiin. Koska eräissä jäsenvaltioissa tehdään vain rajallinen 

määrä tyyppihyväksyntöjä, markkinavalvonnan rahoitusta ei pitäisi kytkeä 

tyyppihyväksyntöihin, koska se saattaisi johtaa vakaviin puutteisiin markkinavalvonnassa. 

Varmistaakseen yhdenvertaiset lähtökohdat ja perusteellisen markkinavalvonnan koko 

unionissa jäsenvaltioiden on otettava käyttöön maksurakenteita, jotka heijastavat kulloisiakin 

edellytyksiä rahoittaa markkinavalvontaa.  

Tämän ohella ehdotetaan myös lisätäsmennyksiä, jotka koskevat markkinavalvonnan 

rahoittamista. Koska jäsenvaltioiden on otettava käyttöön markkinavalvonnan kustannukset 

kattava maksujärjestelmä, on kohtuullista odottaa, että markkinavalvontaviranomaiset 

vastaavat kustannuksista, joita markkinavalvonnasta aiheutuu. 
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Tyyppihyväksyntöjen aito uskottavuus edellyttää, että tyyppihyväksynnät tarkastetaan viiden 

vuoden välein ja että tarkastuksen tekee muu viranomainen kuin se, joka on myöntänyt 

tyyppihyväksynnän. Näin edistetään osaltaan tyyppihyväksynnän myöntävien viranomaisten 

tulkintaerojen poistamista sekä lainsäädännön yhdenmukaista soveltamista. 

Lisäksi ehdotetaan, että lisätään tyyppihyväksynnän myöntävien viranomaisten, 

markkinavalvontaviranomaisten ja komission vastuuta toteuttaa toimenpiteitä siinä 

tapauksessa, että vaatimuksia ei ole täytetty. Selkeät markkinavalvontaa koskevat säännökset 

ja tuntuvat seuraamukset hillitsevät tulevaisuudessa tiukasti ja uskottavasti yrityksiä kiertää 

tai rikkoa vaatimuksia. 

Tutkimuslaitoksilla on olennainen rooli unionin teknisten sekä turvallisuutta ja ympäristöä 

koskevien tiukkojen standardien ylläpitämisessä ja noudattamisessa. Valmistelija on 

komission kanssa samaa mieltä siitä, että tutkimuslaitosten arviointi ja valvonta on 

välttämätöntä. Eräissä jäsenvaltioissa arvioinnin ja valvonnan voi kuitenkin hoitaa kansallinen 

akkreditointielin, ja valmistelija toivoo tämän mahdollisuuden säilyvän myös jatkossa. 

Valvonnan arvioinnilla olisi myös varmistettava, että tutkimuslaitos on riippumaton 

valmistajasta. Kustannustehokkuuden varmistamiseksi tutkimuslaitosten olisi voitava kilpailla 

hintojen perusteella, joten täydellinen irrottaminen ei ole suositeltavaa, vaan olisi keskityttävä 

tiukkaan arviointiin ja valvontaan.  

Yhdenmukaistettu ja tiukka lainsäädännön tulkinta voidaan varmistaa myös 

tyyppihyväksynnän myöntävien viranomaisten vertaisarvioinnin avulla siten, että kansalliset 

viranomaiset vaihtavat tietoja keskenään ja koordinoivat arviointejaan. Näin toimittaessa 

tyyppihyväksynnän myöntävät viranomaiset voivat korjata mahdolliset puutteet omissa 

valvontamenetelmissään. Jotta varmistetaan, että nämä vertaisarvioinnit eivät aiheuta 

tarpeetonta taakkaa ja nosta kustannuksia, niiden tiheyttä ehdotetaan kuitenkin 

harvennettavaksi, jollei ole syytä olettaa, että niitä olisi tehtävä useammin. 

TARKISTUKSET 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 

tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 43 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(43) ’sarjan viimeisillä ajoneuvoilla’ 

varastossa olevia ajoneuvoja, joita ei voida 

tai ei voida enää asettaa saataville 

markkinoilla, rekisteröidä tai ottaa 

käyttöön, koska voimaan on tullut uusia 

teknisiä vaatimuksia, joiden osalta niitä ei 

ole tyyppihyväksytty; 

(43) ’sarjan viimeisillä ajoneuvoilla’ 

varastossa olevia tai valmiiksi saatettavia 

ajoneuvoja, joita ei voida tai ei voida enää 

asettaa saataville markkinoilla, rekisteröidä 

tai ottaa käyttöön, koska voimaan on tullut 

uusia teknisiä vaatimuksia, joiden osalta 

niitä ei ole tyyppihyväksytty; 
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Or. en 

Perustelu 

Ajoneuvoja voidaan valmistaa monessa vaiheessa, mikä olisi otettava huomioon ”sarjan 

viimeisten ajoneuvojen” määritelmässä. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että 

markkinavalvontaviranomaiset voivat 

tarpeellisiksi ja perustelluiksi katsomissaan 

tapauksissa päästä talouden toimijoiden 

tiloihin ja ottaa ajoneuvoista, 

järjestelmistä, komponenteista ja erillisistä 

teknisistä yksiköistä tarvittavat näytteet 

vaatimustenmukaisuuden testaamista 

varten. 

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että 

markkinavalvontaviranomaiset pääsevät 

tarpeellisiksi ja perustelluiksi katsomissaan 

tapauksissa talouden toimijoiden tiloihin ja 

ottavat ajoneuvoista, järjestelmistä, 

komponenteista ja erillisistä teknisistä 

yksiköistä tarvittavat näytteet 

vaatimustenmukaisuuden testaamista 

varten. Markkinavalvontaviranomaisten 

on maksettava testaamista varten 

otettavista näytteistä markkinoiden 

mukainen osto- tai vuokrahinta sen 

mukaan, millaiseen tarkoitukseen kyseisiä 

näytteitä aiotaan käyttää. 

Or. en 

Perustelu 

Markkinavalvontaa koskevat maksut suoritetaan tyyppihyväksyntää annettaessa. Jos 

markkinavalvontaviranomaisilta ei edellytettäisi testattavien näytteiden maksamista, 

valmistaja joutuisi maksamaan kaksinkertaisen hinnan.  

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Nämä testit ja tarkastukset voidaan tehdä 

valmistajien tai talouden toimijan 

Nämä testit ja tarkastukset voidaan tehdä 

uusille ajoneuvoille, niihin tarkoitetuille 
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2 kohdan mukaisesti toimittamille uusille 

ajoneuvoille. 
järjestelmille, komponenteille ja erillisille 

teknisille yksiköille, ja niistä on 

maksettava markkinoiden mukainen osto- 
tai vuokrahinta sen mukaan, miten 

ajoneuvoja, niihin tarkoitettuja 

järjestelmiä, komponentteja ja erillisiä 

teknisiä yksiköitä aiotaan käyttää. 

Or. en 

Perustelu 

Markkinavalvontaa koskevat maksut suoritetaan tyyppihyväksyntää annettaessa. Jos 

markkinavalvontaviranomaisilta ei edellytettäisi testattavien näytteiden maksamista, 

valmistaja joutuisi maksamaan kaksinkertaisen hinnan. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Valmistajien, joilla on 

tyyppihyväksyntä, tai asianomaisten 

talouden toimijoiden on pyynnöstä 

toimitettava komissiolle riittävä määrä 

tuotantoa edustavia komission valitsemia 

ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja 

erillisiä teknisiä yksiköitä, jotka edustavat 

ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja 

erillisiä teknisiä yksiköitä, jotka 

tyyppihyväksynnän nojalla voidaan saattaa 

markkinoille. Nämä ajoneuvot, 

järjestelmät, komponentit ja erilliset 

tekniset yksiköt on toimitettava 

testattavaksi sinä aikana ja siihen paikkaan 

ja sellaiseksi ajaksi, jotka komissio vaatii. 

2. Valmistajien, joilla on 

tyyppihyväksyntä, tai asianomaisten 

talouden toimijoiden on pyynnöstä 

toimitettava komissiolle riittävä määrä 

tuotantoa edustavia komission valitsemia 

ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja 

erillisiä teknisiä yksiköitä, jotka edustavat 

ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja 

erillisiä teknisiä yksiköitä, jotka kyseisen 

tyyppihyväksynnän nojalla voidaan saattaa 

markkinoille. Nämä ajoneuvot, 

järjestelmät, komponentit ja erilliset 

tekniset yksiköt on toimitettava 

testattavaksi sinä aikana ja siihen paikkaan 

ja sellaiseksi ajaksi, jotka komissio vaatii. 

Komission on maksettava ajoneuvojen, 

niihin tarkoitettujen järjestelmien, 

komponenttien tai erillisten teknisten 

yksiköiden testaamista varten otettavista 

näytteistä markkinoiden mukainen osto- 

tai vuokrahinta sen mukaan, millaiseen 

tarkoitukseen kyseisiä näytteitä aiotaan 

käyttää. 

Or. en 
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Perustelu 

Markkinavalvontaa koskevat maksut suoritetaan tyyppihyväksyntää annettaessa. Jos 

markkinavalvontaviranomaisilta tai komissiolta ei edellytettäisi testattavien näytteiden 

maksamista, valmistaja joutuisi maksamaan kaksinkertaisen hinnan. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Ajoneuvonvalmistajien on 

julkaistava tiedot, joita tarvitaan 

kolmansien osapuolten suorittamaa 

vaatimustenmukaisuuden todentamisen 

testausta varten. Komissio hyväksyy 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

määritellään julkaistavat tiedot ja 

julkaisemisen ehdot ottaen huomioon 

liikesalaisuuksien suojeleminen ja 

henkilötietojen säilyttäminen unionin ja 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

4. Ajoneuvonvalmistajien on 

asetettava saataville tiedot, joita tarvitaan 

markkinavalvontaviranomaisten ja 

komission suorittamaa 

vaatimustenmukaisuuden todentamisen 

testausta varten. Komissio hyväksyy 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

määritellään saataville asetettavat tiedot ja 

saataville asettamisen ehdot ottaen 

huomioon liikesalaisuuksien suojeleminen 

ja henkilötietojen säilyttäminen unionin ja 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Or. en 

Perustelu 

Tiedot olisi asetettava asianomaisten osapuolten saataville, jotta voidaan varmistaa, että 

testaaminen voidaan suorittaa asianmukaisesti. Samalla on kuitenkin huolehdittava 

luottamuksellisuuden ja teollis- ja tekijänoikeuksien turvaamisesta. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

17 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos jakelija katsoo, että ajoneuvo, 

järjestelmä, komponentti tai erillinen 

tekninen yksikkö ei ole tämän asetuksen 

1. Jos jakelija katsoo, että ajoneuvo, 

järjestelmä, komponentti tai erillinen 

tekninen yksikkö ei ole tämän asetuksen 
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vaatimusten mukainen, jakelija ei saa 

asettaa ajoneuvoa, järjestelmää, 

komponenttia tai erillistä teknistä 

yksikköä saataville markkinoilla, 

rekisteröidä sitä eikä ottaa sitä käyttöön 

ennen kuin se on saatettu vaatimusten 

mukaiseksi. 

vaatimusten mukainen, jakelijan on 

tiedotettava asiasta valmistajalle ja 

asianomaisille 

markkinavalvontaviranomaisille. 

Or. en 

Perustelu 

On olennaista toteuttaa ripeitä toimia, jos on syytä olettaa, että vaatimuksia ei noudateta. 

Siksi vaatimustenmukaisuutta epäilevän jakelijan olisi ilmoitettava asiasta valmistajalle ja 

markkinavalvontaviranomaisille aikaisessa vaiheessa. Jakelijoiden vastuun olisi kuitenkin 

oltava oikeasuhteista, koska toteutettavat toimet saattavat johtaa korvausvastuuseen 

valmistajiin nähden.  

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on perustettava 

kansallinen maksujärjestelmä, jolla 

katetaan kustannukset, jotka aiheutuvat 

niiden tyyppihyväksyntä- ja 

markkinavalvontatoimista sekä niiden 

nimeämien tutkimuslaitosten tekemistä 

tyyppihyväksyntätesteistä ja tuotannon 

vaatimustenmukaisuutta koskevista 

testeistä ja tarkastuksista. 

1. Jäsenvaltioiden on perustettava 

kansallinen maksujärjestelmä, jolla 

katetaan kustannukset, jotka aiheutuvat 

niiden tyyppihyväksyntä- ja 

markkinavalvontatoimista. 

Or. en 

Perustelu 

Koska myönnettävien tyyppihyväksyntöjen määrä vaihtelee jäsenvaltioittain, ei ole suotavaa 

kytkeä markkinavalvonnan rahoittamista tyyppihyväksyntöihin, koska tämä saattaisi johtaa 

markkinavalvonnan rahoitusvajeeseen. Jäsenvaltioiden olisi sen sijaan voitava ottaa käyttöön 

omia maksujärjestelmiään, jotta tarvittava rahoitus voidaan varmistaa.  

 



 

PA\1098738FI.doc 9/26 PE585.489v01-00 

 FI 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Nämä kansalliset maksut on 

perittävä valmistajilta, jotka ovat hakeneet 

tyyppihyväksyntää asianomaisessa 

jäsenvaltiossa. Tutkimuslaitokset eivät saa 

periä maksuja suoraan. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Koska myönnettävien tyyppihyväksyntöjen määrä vaihtelee jäsenvaltioittain, ei ole suotavaa 

kytkeä markkinavalvonnan rahoittamista tyyppihyväksyntöihin, koska tämä saattaisi johtaa 

markkinavalvonnan rahoitusvajeeseen. Jäsenvaltioiden olisi sen sijaan voitava ottaa käyttöön 

omia maksujärjestelmiään, jotta tarvittava rahoitus voidaan varmistaa. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Kansallisella maksujärjestelmällä 

on lisäksi katettava komission 9 artiklan 

mukaisesti tekemien 

vaatimustenmukaisuuden 

todentamistarkastusten ja -testien 

kustannukset. Nämä maksut ovat 

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon 

otettavia varainhoitoasetuksen26 

21 artiklan 4 kohdan mukaisia ulkoisia 

käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. 

Poistetaan. 

__________________  

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, 

annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 

unionin yleiseen talousarvioon 

sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 

1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 
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26.10.2012, s. 1–96). 

Or. en 

Perustelu 

Komission toimintaa varten tarvittavat resurssit olisi rahoitettava unionin talousarviosta. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

30 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 

määritellään 1 kohdassa tarkoitettuihin 

kansallisiin maksuihin sovellettava 

3 kohdassa tarkoitettu lisäosuus. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Komission toimintaa varten tarvittavat resurssit olisi rahoitettava unionin talousarviosta. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Voimassaolon päättyminen Määräaikaiset tarkastukset ja 

voimassaolon päättyminen 

Or. en 

Perustelu 

Kun komissio asettaa tyyppihyväksynnöille määräajan, se tekee käytännössä päätöksen 

ajoneuvomallien elinkaaresta. Monien mallien elinkaari on nykyisin pidempi, joten on 

suositeltavaa ottaa käyttöön määräaikaisten tarkastusten järjestelmä, jotta voidaan karsia 
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tarpeetonta byrokratiaa. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Ajoneuvojen, järjestelmien, 

komponenttien ja erillisten teknisten 

yksiköiden tyyppihyväksynnät 

myönnetään viiden vuoden ajaksi, eikä 

niiden voimassaoloaikaa voida jatkaa. 

Voimassaolon päättymispäivä on 

mainittava tyyppihyväksyntätodistuksessa. 

Kun tyyppihyväksyntätodistuksen 

voimassaolo on päättynyt, se voidaan 

uusia valmistajan hakemuksesta ja vain 

siinä tapauksessa, että 

hyväksyntäviranomainen on varmistanut, 

että ajoneuvon, järjestelmän, komponentin 

tai erillisen teknisen yksikön tyyppi täyttää 

kaikki sovellettavissa säädöksissä saman 

tyypin uusille ajoneuvoille, järjestelmille, 

komponenteille tai erillisille teknisille 

yksiköille säädetyt vaatimukset. 

1. Ajoneuvojen tyyppihyväksynnät on 

tarkastettava viiden vuoden kuluttua 

alkuperäisestä tyyppihyväksynnästä tai 

edellisestä tarkastuksesta. Tarkastuksen 

suorittaa muu hyväksyntäviranomainen 

kuin alkuperäisen tyyppihyväksynnän 

myöntänyt viranomainen. 

Hyväksyntäviranomaisen on 

tyyppihyväksyntätodistuksen 

tarkastuksessa varmistettava, että 

ajoneuvon tyyppi täyttää kaikki kyseisenä 

ajankohtana sovellettavissa säädöksissä 

kyseisen tyypin uusille ajoneuvoille 

säädetyt vaatimukset.  

Or. en 

Perustelu 

Kun komissio asettaa tyyppihyväksynnöille määräajan, se tekee käytännössä päätöksen 

ajoneuvomallien elinkaaresta. Monien mallien elinkaari on nykyisin pidempi, joten on 

suositeltavaa ottaa käyttöön määräaikaisten tarkastusten järjestelmä, jotta voidaan karsia 

tarpeetonta byrokratiaa. Tarkastuksen suorittaa muu hyväksyntäviranomainen kuin 

alkuperäisen tyyppihyväksynnän myöntänyt viranomainen, millä varmistetaan lainsäädännön 

yhdenmukainen soveltaminen koko unionissa. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Jos 1 kohdassa tarkoitetun 

tarkastuksen suorittava viranomainen 



 

PE585.489v01-00 12/26 PA\1098738FI.doc 

FI 

havaitsee säännönvastaisuuksia tai 

vaatimusten täyttämättä jäämistä, sen on 

toteutettava viipymättä tarvittavat 

korjaavat toimenpiteet. 

Or. en 

Perustelu 

Kun komissio asettaa tyyppihyväksynnöille määräajan, se tekee käytännössä päätöksen 

ajoneuvomallien elinkaaresta. Monien mallien elinkaari on nykyisin pidempi, joten on 

suositeltavaa ottaa käyttöön määräaikaisten tarkastusten järjestelmä, jotta voidaan karsia 

tarpeetonta byrokratiaa. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnän 

voimassaolo lakkaa ennen voimassaolon 

päättymispäivää seuraavissa tapauksissa: 

2. Ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnän 

voimassaolo lakkaa seuraavissa 

tapauksissa: 

Or. en 

Perustelu 

Kun komissio asettaa tyyppihyväksynnöille määräajan, se tekee käytännössä päätöksen 

ajoneuvomallien elinkaaresta. Monien mallien elinkaari on nykyisin pidempi, joten on 

suositeltavaa ottaa käyttöön määräaikaisten tarkastusten järjestelmä, jotta voidaan karsia 

tarpeetonta byrokratiaa. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Kun ajoneuvon, järjestelmän, 

komponentin tai erillisen teknisen yksikön 

tyypin EU-tyyppihyväksyntätodistuksen 

voimassaolo on päättymässä, valmistajan 

on ilmoitettava siitä EU-

tyyppihyväksynnän myöntäneelle 

Poistetaan. 
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hyväksyntäviranomaiselle viipymättä. 

Or. en 

Perustelu 

Kun komissio asettaa tyyppihyväksynnöille määräajan, se tekee käytännössä päätöksen 

ajoneuvomallien elinkaaresta. Monien mallien elinkaari on nykyisin pidempi, joten on 

suositeltavaa ottaa käyttöön määräaikaisten tarkastusten järjestelmä, jotta voidaan karsia 

tarpeetonta byrokratiaa. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla – 6 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Saatuaan valmistajan antaman 

ilmoituksen EU-tyyppihyväksynnän 

myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on 

viipymättä ilmoitettava muiden 

jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille 

ja komissiolle tapauksen mukaan kaikki 

tiedot, joilla on merkitystä ajoneuvojen 

asettamiselle saataville markkinoilla, 

rekisteröinnille tai käyttöönotolle. 

EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen tai 

tarkastuksen suorittaneen 
hyväksyntäviranomaisen on viipymättä 

ilmoitettava muiden jäsenvaltioiden 

hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle 

tapauksen mukaan kaikki tiedot, joilla on 

merkitystä ajoneuvojen asettamiselle 

saataville markkinoilla, rekisteröinnille tai 

käyttöönotolle. 

Or. en 

Perustelu 

Kun komissio asettaa tyyppihyväksynnöille määräajan, se tekee käytännössä päätöksen 

ajoneuvomallien elinkaaresta. Monien mallien elinkaari on nykyisin pidempi, joten on 

suositeltavaa ottaa käyttöön määräaikaisten tarkastusten järjestelmä, jotta voidaan karsia 

tarpeetonta byrokratiaa. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

41 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Valmistajan osoittamien jäsenvaltioiden 

hyväksyntäviranomaisten on kolmen 

kuukauden kuluessa 2 kohdassa 

tarkoitettujen asiakirjojen 

Valmistajan osoittamien jäsenvaltioiden 

hyväksyntäviranomaisten on 60 päivän 

kuluessa 2 kohdassa tarkoitettujen 

asiakirjojen vastaanottamisesta päätettävä, 
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vastaanottamisesta päätettävä, 

hyväksyvätkö ne kyseisen 

tyyppihyväksynnän. 

hyväksyvätkö ne kyseisen 

tyyppihyväksynnän. 

Or. en 

Perustelu 

Voimassa olevassa lainsäädännössä on asetettu määräajaksi 60 päivää, eikä komissio ole 

perustellut, miksi sitä olisi muutettava. 

 

Tarkistus  18 

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. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä kysymys koskee ainoastaan yksittäisiä tai erittäin harvoja ajoneuvoja, joita ei eri syistä 

johtuen ole rekisteröity, joten sarjan viimeisten ajoneuvojen rekisteröinnin määräaikojen 

rajoittaminen aiheuttaisi turhaa byrokratiaa. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tämän artiklan mukaisesti 

saataville markkinoilla asetettujen, 

rekisteröityjen tai käyttöön otettujen 

ajoneuvojen 

vaatimustenmukaisuustodistuksessa on 

oltava erityinen kohta, jossa ilmoitetaan, 

että kyse on sarjan viimeisistä 

ajoneuvoista, sekä päivämäärä, johon 

Poistetaan. 
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saakka kyseisiä ajoneuvoja voidaan 

asettaa saataville markkinoilla, 

rekisteröidä tai ottaa käyttöön unionissa. 

Or. en 

Perustelu 

Valmistusvaiheessa ei voida tietää, onko jokin ajoneuvo sarjan viimeinen ajoneuvo. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

51 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos komissio katsoo, että 

kansallinen toimenpide on oikeutettu, 

kaikkien jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 

tarvittaviin toimenpiteisiin sen 

varmistamiseksi, että 

vaatimustenvastainen ajoneuvo, 

järjestelmä, komponentti tai erillinen 

tekninen yksikkö poistetaan niiden 

markkinoilta, ja ilmoitettava asiasta 

komissiolle. Jos komissio katsoo, ettei 

kansallinen toimenpide ole oikeutettu, 

asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava 

se tai mukautettava sitä 1 kohdassa 

tarkoitetun komission päätöksen 

mukaisesti. 

2. Jos komissio katsoo, että 

kansallinen toimenpide on oikeutettu, 

kaikkien jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että vaatimustenvastaiseen ajoneuvoon, 

järjestelmään, komponenttiin tai erilliseen 

tekniseen yksikköön sovelletaan niiden 

markkinoilla samaa toimenpidettä, ja 

ilmoitettava asiasta komissiolle. Jos 

komissio katsoo, ettei kansallinen 

toimenpide ole oikeutettu, asianomaisen 

jäsenvaltion on peruutettava se tai 

mukautettava sitä 1 kohdassa tarkoitetun 

komission päätöksen mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

On tärkeää varmistaa, että toteutettavat toimet ovat yhdenmukaisia, ja olisi syytä täsmentää, 

että markkinoilta poistaminen ei ole ainoa ratkaisu. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

53 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos ajoneuvot, järjestelmät, 1. Jos ajoneuvot, järjestelmät, 
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komponentit tai erilliset tekniset yksiköt, 

joiden mukana on 

vaatimustenmukaisuustodistus tai joissa on 

hyväksyntämerkki, eivät vastaa 

hyväksyttyä tyyppiä tai tätä asetusta tai ne 

on hyväksytty virheellisten tietojen 

perusteella, tyyppihyväksyntäviranomaiset, 

markkinavalvontaviranomaiset tai 

komissio voivat toteuttaa asetuksen (EY) 

N:o 765/2008 21 artiklan mukaisesti 

tarvittavat rajoittavat toimenpiteet, joilla 

kielletään vaatimustenvastaisten 

ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien 

tai erillisten teknisten yksiköiden 

asettaminen saataville markkinoilla, 

rekisteröinti tai käyttöönotto markkinoilla 

taikka rajoitetaan sitä tai poistetaan ne 

kyseisiltä markkinoilta tai järjestetään 

niiden takaisinkutsu, mukaan luettuna EU-

tyyppihyväksynnän myöntäneen 

tyyppihyväksyntäviranomaisen toteuttama 

tyyppihyväksynnän peruuttaminen, kunnes 

asianomainen talouden toimija on 

toteuttanut kaikki asianmukaiset korjaavat 

toimenpiteet, joilla varmistetaan, että 

kyseiset ajoneuvot, järjestelmät, 

komponentit tai erilliset tekniset yksiköt 

saatetaan vaatimusten mukaisiksi. 

komponentit tai erilliset tekniset yksiköt, 

joiden mukana on 

vaatimustenmukaisuustodistus tai joissa on 

hyväksyntämerkki, eivät vastaa 

hyväksyttyä tyyppiä tai tätä asetusta tai ne 

on hyväksytty virheellisten tietojen 

perusteella, tyyppihyväksyntäviranomaiset, 

markkinavalvontaviranomaisten tai 

komission on toteutettava asetuksen (EY) 

N:o 765/2008 21 artiklan mukaisesti 

tarvittavat rajoittavat toimenpiteet, joilla 

kielletään vaatimustenvastaisten 

ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien 

tai erillisten teknisten yksiköiden 

asettaminen saataville markkinoilla, 

rekisteröinti tai käyttöönotto markkinoilla 

taikka rajoitetaan sitä tai poistetaan ne 

kyseisiltä markkinoilta tai järjestetään 

niiden takaisinkutsu, mukaan luettuna EU-

tyyppihyväksynnän myöntäneen 

tyyppihyväksyntäviranomaisen toteuttama 

tyyppihyväksynnän peruuttaminen, kunnes 

asianomainen talouden toimija on 

toteuttanut kaikki asianmukaiset korjaavat 

toimenpiteet, joilla varmistetaan, että 

kyseiset ajoneuvot, järjestelmät, 

komponentit tai erilliset tekniset yksiköt 

saatetaan vaatimusten mukaisiksi. 

Or. en 

Perustelu 

On oltava täysin selvää, että toimenpiteitä on toteutettava, jos vaatimuksia ei täytetä. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

54 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos hyväksyntäviranomainen tai 

markkinavalvontaviranomainen havaitsee, 

että ajoneuvot, järjestelmät, komponentit 

tai erilliset tekniset yksiköt eivät ole tämän 

asetuksen mukaisia tai että 

tyyppihyväksyntä on myönnetty 

1. Jos hyväksyntäviranomainen tai 

markkinavalvontaviranomainen havaitsee, 

että ajoneuvot, järjestelmät, komponentit 

tai erilliset tekniset yksiköt eivät ole tämän 

asetuksen mukaisia tai että 

tyyppihyväksyntä on myönnetty 
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virheellisten tietojen perusteella tai että 

ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai 

erilliset tekniset yksiköt, joiden mukana on 

vaatimustenmukaisuustodistus tai joissa on 

hyväksyntämerkki, eivät vastaa 

hyväksyttyä tyyppiä, se voi toteuttaa 

kaikki asianmukaiset rajoittavat 

toimenpiteet 53 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti. 

virheellisten tietojen perusteella tai että 

ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai 

erilliset tekniset yksiköt, joiden mukana on 

vaatimustenmukaisuustodistus tai joissa on 

hyväksyntämerkki, eivät vastaa 

hyväksyttyä tyyppiä, sen on toteutettava 

kaikki asianmukaiset rajoittavat 

toimenpiteet 53 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti. 

Or. en 

Perustelu 

On oltava täysin selvää, että toimenpiteitä on toteutettava, jos vaatimuksia ei täytetä. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

69 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Hyväksyntäviranomainen voi 

milloin tahansa joko omasta aloitteestaan, 

valituksen johdosta tai tutkimuslaitoksen 

arvioinnin perusteella tarkastaa, 

noudattaako valmistaja 65–70 artiklaa sekä 

liitteen XVIII lisäyksessä 1 vahvistettuja 

ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja 

ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 

tarvittavien tietojen saatavuutta koskevan 

todistuksen ehtoja. 

1. Asianomainen 

hyväksyntäviranomainen voi milloin 

tahansa joko omasta aloitteestaan, 

valituksen johdosta tai tutkimuslaitoksen 

arvioinnin perusteella tarkastaa, 

noudattaako valmistaja 65–70 artiklaa sekä 

liitteen XVIII lisäyksessä 1 vahvistettuja 

ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja 

ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 

tarvittavien tietojen saatavuutta koskevan 

todistuksen ehtoja. 

Or. en 

Perustelu 

Järjestelmän johdonmukaisuus ja sujuvuus edellyttävät, että ainoastaan ajoneuvon 

tyyppihyväksynnän myöntäneellä viranomaisella on oikeus varmentaa, noudattaako 

valmistaja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevaa 

velvoitetta. 
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Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

69 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos hyväksyntäviranomainen toteaa, että 

valmistaja ei ole noudattanut ajoneuvon 

OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon 

korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 

tietojen saatavuutta koskevia velvoitteita, 

asianomaisen tyyppihyväksynnän 

myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on 

ryhdyttävä aiheellisiin toimenpiteisiin 

tilanteen korjaamiseksi. 

Jos asianomainen 

hyväksyntäviranomainen toteaa, että 

valmistaja ei ole noudattanut ajoneuvon 

OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon 

korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 

tietojen saatavuutta koskevia velvoitteita, 

asianomaisen viranomaisen on ryhdyttävä 

aiheellisiin toimenpiteisiin tilanteen 

korjaamiseksi. 

Or. en 

Perustelu 

Järjestelmän johdonmukaisuus ja sujuvuus edellyttävät, että ainoastaan ajoneuvon 

tyyppihyväksynnän myöntäneellä viranomaisella on oikeus varmentaa, noudattaako 

valmistaja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta koskevaa 

velvoitetta. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

71 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltiot voivat päättää, että 

tutkimuslaitosten ja tarvittaessa 

alihankkijoiden tai kyseisten 

tutkimuslaitosten tytäryhtiöiden 

arvioinnista ja valvonnasta vastaa 

asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti 

kyseisessä asetuksessa tarkoitettu 

kansallinen akkreditointielin. 

Or. en 

Perustelu 

Eräissä jäsenvaltioissa vallitsevan käytännön mukaisesti jäsenvaltioiden on voitava päättää, 

että tutkimuslaitoksia arvioi ja valvoo asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti kyseisessä 
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asetuksessa tarkoitettu kansallinen akkreditointielin.  

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

71 artikla – 8 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tyyppihyväksyntäviranomaiselle on 

tehtävä joka toinen vuosi vertaisarviointi, 

jonka suorittaa kaksi muiden 

jäsenvaltioiden 

tyyppihyväksyntäviranomaista. 

Tyyppihyväksyntäviranomaiselle on 

tehtävä joka viides vuosi vertaisarviointi, 

jonka suorittaa kaksi muiden 

jäsenvaltioiden 

tyyppihyväksyntäviranomaista. 

Or. en 

Perustelu 

Tyyppihyväksyntäviranomaiset ovat kooltaan vaihtelevia, ja yksittäiselle viranomaiselle 

saattaa aiheutua liiallista hallinnollista rasitusta, jos muiden tyyppihyväksyntäviranomaisten 

kanssa on tehtävä vertaisarviointeja kovin usein. Arviointivälin pidentämistä olisi 

kompensoitava siten, että komissiolle annetaan valtuudet teettää vertaisarviointeja, kun tähän 

katsotaan olevan aihetta. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

71 artikla – 8 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komissio voi teettää 

tyyppihyväksyntäviranomaista koskevia 

vertaisarviointeja tiuhemmin, jos on 

aihetta katsoa, että kyseistä 

tyyppihyväksyntäviranomaista varten 

tarvitaan lisää vertaisarviointeja. 

Or. en 

Perustelu 

Tyyppihyväksyntäviranomaiset ovat kooltaan vaihtelevia, ja yksittäiselle viranomaiselle 

saattaa aiheutua liiallista hallinnollista rasitusta, jos muiden tyyppihyväksyntäviranomaisten 

kanssa on tehtävä vertaisarviointeja kovin usein. Arviointivälin pidentämistä olisi 

kompensoitava siten, että komissiolle annetaan valtuudet teettää vertaisarviointeja, kun tähän 

katsotaan olevan aihetta. 
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Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

74 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tutkimuslaitoksen on kyettävä 

suorittamaan kaikki ne toimet, joita varten 

se hakee nimeämistä 72 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti. Sen on osoitettava 

tyyppihyväksyntäviranomaiselle seuraavat: 

1. Tutkimuslaitoksen on kyettävä 

suorittamaan kaikki ne toimet, joita varten 

se hakee nimeämistä 72 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti. Sen on osoitettava 

tyyppihyväksyntäviranomaiselle tai 

akkreditointitapauksessa kansalliselle 

akkreditointielimelle seuraavat: 

Or. en 

Perustelu 

Jos arvioinnin suorittaa kansallinen akkreditointielin, tutkimuslaitoksen on osoitettava 

pätevyytensä kyseiselle elimelle. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

75 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Tutkimuslaitos voi, jos siitä on 

sovittu nimeävän 

tyyppihyväksyntäviranomaisen kanssa, 

teettää alihankintana osan toimista, joita 

varten se on nimetty 72 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti, tai teettää kyseiset toimet 

tytäryhtiöllään. 

1. Tutkimuslaitos voi, jos siitä on 

sovittu nimeävän 

tyyppihyväksyntäviranomaisen tai 

akkreditointitapauksessa kansallisen 

akkreditointielimen kanssa, teettää 

alihankintana osan toimista, joita varten se 

on nimetty 72 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti, tai teettää kyseiset toimet 

tytäryhtiöllään. 

Or. en 

Perustelu 

Eräissä jäsenvaltioissa vallitsevan käytännön mukaisesti jäsenvaltioiden on voitava päättää, 

että tutkimuslaitoksia arvioi ja valvoo asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti kyseisessä 

asetuksessa tarkoitettu kansallinen akkreditointielin. 
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Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

75 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jos tutkimuslaitos teettää tiettyjä 

niiden toimintaluokkien toimia, joita varten 

se on nimetty, alihankintana tai 

tytäryhtiöllä, sen on varmistettava, että 

alihankkija tai tytäryhtiö täyttää 73 ja 

74 artiklassa säädetyt vaatimukset, ja 

tiedotettava asiasta 

tyyppihyväksyntäviranomaiselle. 

2. Jos tutkimuslaitos teettää tiettyjä 

niiden toimintaluokkien toimia, joita varten 

se on nimetty, alihankintana tai 

tytäryhtiöllä, sen on varmistettava, että 

alihankkija tai tytäryhtiö täyttää 73 ja 

74 artiklassa säädetyt vaatimukset, ja 

tiedotettava asiasta 

tyyppihyväksyntäviranomaiselle tai 

akkreditointitapauksessa kansalliselle 

akkreditointielimelle. 

Or. en 

Perustelu 

Eräissä jäsenvaltioissa vallitsevan käytännön mukaisesti jäsenvaltioiden on voitava päättää, 

että tutkimuslaitoksia arvioi ja valvoo asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti kyseisessä 

asetuksessa tarkoitettu kansallinen akkreditointielin. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

75 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Tutkimuslaitosten on pidettävä 

tyyppihyväksyntäviranomaisen saatavilla 

asiakirjat, jotka koskevat alihankkijan tai 

tytäryhtiön pätevyyden arviointia ja niiden 

suorittamia tehtäviä. 

4. Tutkimuslaitosten on pidettävä 

tyyppihyväksyntäviranomaisen tai 

akkreditointitapauksessa kansallisen 

akkreditointielimen saatavilla asiakirjat, 

jotka koskevat alihankkijan tai tytäryhtiön 

pätevyyden arviointia ja niiden suorittamia 

tehtäviä. 

Or. en 

Perustelu 

Eräissä jäsenvaltioissa vallitsevan käytännön mukaisesti jäsenvaltioiden on voitava päättää, 

että tutkimuslaitoksia arvioi ja valvoo asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti kyseisessä 

asetuksessa tarkoitettu kansallinen akkreditointielin. 



 

PE585.489v01-00 22/26 PA\1098738FI.doc 

FI 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

77 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ennen tutkimuslaitoksen nimeämistä 

tyyppihyväksyntäviranomaisen on 

arvioitava se noudattaen 

arviointitarkistuslistaa, joka käsittää 

ainakin liitteen V lisäyksessä 2 luetellut 

vaatimukset. Arvioinnin on sisällettävä 

nimeämistä hakevan tutkimuslaitoksen 
paikan päällä tehtävä arviointi ja tapauksen 

mukaan tytäryhtiön tai alihankkijan 

arviointi riippumatta siitä, sijaitseeko tämä 

unionissa vai sen ulkopuolella. 

Ennen tutkimuslaitoksen nimeämistä 

tyyppihyväksyntäviranomaisen tai 

akkreditointitapauksessa kansallisen 

akkreditointielimen on arvioitava se 

noudattaen arviointitarkistuslistaa, joka 

käsittää ainakin liitteen V lisäyksessä 2 

luetellut vaatimukset. Arvioinnin on 

sisällettävä hakijatutkimuslaitoksen 

paikan päällä tehtävä arviointi ja tapauksen 

mukaan tytäryhtiön tai alihankkijan 

arviointi riippumatta siitä, sijaitseeko tämä 

unionissa vai sen ulkopuolella. 

Or. en 

Perustelu 

Eräissä jäsenvaltioissa vallitsevan käytännön mukaisesti jäsenvaltioiden on voitava päättää, 

että tutkimuslaitoksia arvioi ja valvoo asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti kyseisessä 

asetuksessa tarkoitettu kansallinen akkreditointielin. 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

77 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Vähintään kahden muun jäsenvaltion 

tyyppihyväksyntäviranomaisen edustajien 

on koordinoidusti sen jäsenvaltion, johon 

kyseinen tutkimuslaitos on sijoittautunut, 

tyyppihyväksyntäviranomaisen kanssa ja 

yhdessä komission edustajan kanssa 

muodostettava yhteisarviointiryhmä ja 

osallistuttava hakijatutkimuslaitoksen 

arviointiin, paikan päällä tehtävä arviointi 

mukaan luettuna. Sen jäsenvaltion, johon 

hakijatutkimuslaitos on sijoittautunut, 

nimeävän tyyppihyväksyntäviranomaisen 

Vähintään kahden muun jäsenvaltion 

tutkimuslaitoksia arvioimaan kykenevän 

tyyppihyväksyntäviranomaisen edustajien 

on koordinoidusti sen jäsenvaltion, johon 

kyseinen tutkimuslaitos on sijoittautunut, 

tyyppihyväksyntäviranomaisen tai 

akkreditointitapauksessa kansallisen 

akkreditointielimen kanssa ja yhdessä 

komission edustajan kanssa muodostettava 

yhteisarviointiryhmä ja osallistuttava 

hakijatutkimuslaitoksen arviointiin, paikan 

päällä tehtävä arviointi mukaan luettuna. 
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on annettava ripeästi näiden edustajien 

käyttöön asiakirjat, joita tarvitaan 

hakijatutkimuslaitoksen arviointiin. 

Sen jäsenvaltion, johon 

hakijatutkimuslaitos on sijoittautunut, 

nimeävän tyyppihyväksyntäviranomaisen 

tai akkreditointitapauksessa kansallisen 

akkreditointielimen on annettava ripeästi 

näiden edustajien käyttöön asiakirjat, joita 

tarvitaan hakijatutkimuslaitoksen 

arviointiin. 

Or. en 

Perustelu 

Eräissä jäsenvaltioissa vallitsevan käytännön mukaisesti jäsenvaltioiden on voitava päättää, 

että tutkimuslaitoksia arvioi ja valvoo asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti kyseisessä 

asetuksessa tarkoitettu kansallinen akkreditointielin. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

77 artikla – 11 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

11. Tutkimuslaitosten nimeäminen on 

voimassa enintään viisi vuotta. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Jatkuvasta valvonnasta säädetään 80 artiklassa, ja arviointi on suoritettava vähintään 

30 kuukauden välein. On tärkeää, ettei tutkimuslaitoksille tai jäsenvaltioiden viranomaisille 

aiheuteta tarpeetonta hallinnollista rasitusta tai tarpeettomia kustannuksia. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

80 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on 

jatkuvasti valvottava tutkimuslaitoksia 

varmistaakseen, että tämän asetuksen 72–

76, 84 ja 85 artiklassa sekä liitteen V 

lisäyksessä 2 vahvistetut vaatimukset 

Tyyppihyväksyntäviranomaisen tai 

akkreditointitapauksessa kansallisen 

akkreditointielimen on jatkuvasti 

valvottava tutkimuslaitoksia 

varmistaakseen, että tämän asetuksen 72–

76, 84 ja 85 artiklassa sekä liitteen V 
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täyttyvät. lisäyksessä 2 vahvistetut vaatimukset 

täyttyvät. 

Or. en 

Perustelu 

Eräissä jäsenvaltioissa vallitsevan käytännön mukaisesti jäsenvaltioiden on voitava päättää, 

että tutkimuslaitoksia arvioi ja valvoo asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti kyseisessä 

asetuksessa tarkoitettu kansallinen akkreditointielin. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

80 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tutkimuslaitosten on pyynnöstä 

toimitettava kaikki asiaankuuluvat tiedot ja 

asiakirjat, joiden perusteella kyseinen 

tyyppihyväksyntäviranomainen voi 

varmentaa, että kyseiset vaatimukset 

täyttyvät. 

Tutkimuslaitosten on pyynnöstä 

toimitettava kaikki asiaankuuluvat tiedot ja 

asiakirjat, joiden perusteella kyseinen 

tyyppihyväksyntäviranomainen tai 

akkreditointitapauksessa kansallinen 

akkreditointielin voi varmentaa, että 

kyseiset vaatimukset täyttyvät. 

Or. en 

Perustelu 

Eräissä jäsenvaltioissa vallitsevan käytännön mukaisesti jäsenvaltioiden on voitava päättää, 

että tutkimuslaitoksia arvioi ja valvoo asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti kyseisessä 

asetuksessa tarkoitettu kansallinen akkreditointielin. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

80 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tutkimuslaitosten on viipymättä 

ilmoitettava 

tyyppihyväksyntäviranomaiselle kaikista 

etenkin niiden henkilöstöön, tiloihin, 

tytäryhtiöihin tai alihankkijoihin liittyvistä 

muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa 

tämän asetuksen 72–76, 84 ja 85 artiklassa 

Tutkimuslaitosten on viipymättä 

ilmoitettava 

tyyppihyväksyntäviranomaiselle tai 

akkreditointitapauksessa kansalliselle 

akkreditointielimelle kaikista etenkin 

niiden henkilöstöön, tiloihin, tytäryhtiöihin 

tai alihankkijoihin liittyvistä muutoksista, 
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sekä liitteen V lisäyksessä 2 vahvistettujen 

vaatimusten täyttymiseen taikka niiden 

kykyyn suorittaa ne ajoneuvoihin, 

järjestelmiin, komponentteihin ja erillisiin 

teknisiin yksiköihin liittyvät 

vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävät, 

joita varten ne on nimetty. 

jotka saattavat vaikuttaa tämän asetuksen 

72–76, 84 ja 85 artiklassa sekä liitteen V 

lisäyksessä 2 vahvistettujen vaatimusten 

täyttymiseen taikka niiden kykyyn 

suorittaa ne ajoneuvoihin, järjestelmiin, 

komponentteihin ja erillisiin teknisiin 

yksiköihin liittyvät 

vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävät, 

joita varten ne on nimetty. 

Or. en 

Perustelu 

Eräissä jäsenvaltioissa vallitsevan käytännön mukaisesti jäsenvaltioiden on voitava päättää, 

että tutkimuslaitoksia arvioi ja valvoo asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti kyseisessä 

asetuksessa tarkoitettu kansallinen akkreditointielin. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

80 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Sen jäsenvaltion 

tyyppihyväksyntäviranomaisen, johon 

tutkimuslaitos on sijoittautunut, ja 

77 artiklan 1–4 kohdan mukaisesti 

nimetyn yhteisarviointiryhmän on viisi 

vuotta tutkimuslaitoksen nimeämisen 

jälkeen ja sitten viiden vuoden välein 

tehtävä arviointi sen selvittämiseksi, että 

tutkimuslaitos edelleen täyttää tämän 

asetuksen 72–76, 84 ja 85 artiklassa sekä 

liitteen V lisäyksessä 2 vahvistetut 

vaatimukset. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Artiklassa edellytetty jatkuvan valvonnan järjestelmä ja säännölliset arvioinnit poistavat 

viiden vuoden syklien tarpeen. Näin varmistetaan myös, että byrokratian karsimiseen 

tähtäävällä lainsäädännöllä ei todellisuudessa lisätä tarpeetonta byrokratiaa. 
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Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 

90 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Hallinnollisista sakoista kertyviä 

määriä on pidettävä Euroopan unionin 

yleiseen talousarvioon otettavina tuloina. 

3. Hallinnollisista sakoista kertyviä 

määriä on pidettävä Euroopan unionin 

yleiseen talousarvioon otettavina tuloina, ja 

ne on vähennettävä jäsenvaltioiden 

unionin talousarvioon suorittamista BKT-

perusteisista maksuosuuksista. 

Or. en 

Perustelu 

Hallinnollisia sakkoja ei saisi käyttää unionin talousarvion lisukkeena. Sakoista kertyvät 

määrät olisi sen sijaan vähennettävä jäsenvaltioiden BKT-perusteisista maksuosuuksista. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

91 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EY) N:o 715/2007 

11 a artikla – 1 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) sovellettavalla testausmenettelyllä 

määritetyt hiilidioksidipäästö- ja 

polttoaineenkulutusarvot edustavat 

todellisissa ajo-olosuhteissa mitattuja 

päästöjä. 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Tyyppihyväksyttyjen hiilidioksidipäästö- ja polttoaineenkulutusarvojen vertaaminen 

todellisissa ajo-olosuhteissa saatuihin vastaaviin arvoihin saattaa olla hyvin monimutkaista, 

koska todellisessa ajotilanteessa saadut testausarvot saattavat vaihdella ajoittain. Pyydän 

komissiota selittämään, miten todellisten ajonaikaisten päästöjen mukaan ottaminen voidaan 

toteuttaa uskottavalla tavalla, ja totean, että jos näin ei voi tehdä, tämä säännös olisi 

poistettava ehdotuksesta. 

 


