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EHDOTUKSET 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja 

matkailuvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. panee merkille, että valitettavasti vuonna 2016 Euroopan unionissa 25 500 ihmistä 

menetti henkensä liikenneonnettomuuksissa ja 135 000 loukkaantui vakavasti; 

2. toteaa, että unioni on viime vuosina säädetyn ajoneuvojen turvallisuutta koskevan 

lainsäädännön ansiosta saavuttanut edistystä liikenneonnettomuuksien ja niihin 

liittyvien kustannusten vähentämisessä; korostaa, että kuolleisuuden vähentyminen on 

kuitenkin pysähtynyt viime vuosina, ja pitää lisätoimia tarpeellisina, jotta saavutetaan 

EU:n tavoite liikennekuolemien puolittamisesta vuodesta 2010 vuoteen 2020; 

3. panee merkille, että vaikka autossa matkustavat ovatkin hyötyneet ajoneuvojen 

turvallisuuden parantumisesta, suojaamattomien tienkäyttäjien osuus liikennekuolemista 

on kasvanut; katsoo, että tulevissa toimissa olisi keskityttävä haavoittuviin 

tienkäyttäjiin, kuten jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin; 

4. toteaa, että EU:n liikenneturvallisuuden parantaminen on keskeinen tekijä 

vähennettäessä Euroopan teillä aiheutuvien kuolonuhrien ja vakavien vammojen 

määrää; pitää siksi myönteisenä, että komission julkaisema turvatekniikoiden luettelo 

sisällytetään sääntöjen seuraavaan tarkistukseen; 

5. katsoo, että entistä parempien turvanormien ja varusteiden mahdollistama hyöty 

voidaan saada aikaan vain, jos nykyiset ja tulevat määräykset pannaan täytäntöön ja 

niitä valvotaan tehokkaasti; kehottaa siksi lisäämään tyyppihyväksyntäviranomaisten ja 

teknisten palveluiden Euroopan tason valvontaa unionissa; vaatii lisäksi laajempaa ja 

riippumattomampaa markkinoille saattamisen jälkeistä valvontaa unionin teillä 

liikkuville ajoneuvoille, jotta voidaan varmistua siitä, että ne ovat edelleen 

turvallisuusvaatimusten mukaisia; 

6. katsoo, että liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää johdonmukaista ja 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa, ja kehottaa ottamaan liikenneturvallisuuskysymykset 

huomioon kaikilla asiaan liittyvillä politiikan aloilla, mukaan luettuina 

ympäristötietoisuus, kuluttajapolitiikka sekä yhteistyö poliisi- ja oikeusasioissa; 

7. painottaa, että johdonmukaisessa liikenneturvallisuuspolitiikassa on otettava huomioon 

kaikki tekijät, kuten kuljettajan käyttäytyminen, tieinfrastruktuuri ja ajoneuvojen 

turvallisuusominaisuudet; toteaa, että tämän saavuttamiseksi on tärkeää kerätä 

korkealaatuisia vertailukelpoisia tietoja, joita voidaan käyttää käyttäytymisen 

ennakoimiseen ja teknisten ratkaisujen kehittämiseen, kunnioittaen samalla 

henkilötietojen yksityisyyttä; 

8. katsoo, että jäsenvaltioissa tehtäviin katsastuksiin olisi sisällytettävä ajoneuvojen 

turvallisuusominaisuuksien toiminnan tarkistaminen; katsoo, että tämän tulisi koskea 

sekä aktiivisia että passiivisia turvallisuusominaisuuksia; 
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9. korostaa, että eurooppalaisten kuluttajien olisi pystyttävä luottamaan siihen, että 

vaatimustenvastaisuuksia havaittaessa ryhdytään nopeisiin, asianmukaisiin ja 

koordinoituihin korjaaviin toimenpiteisiin, joihin kuuluu tarvittaessa myös ajoneuvojen 

unionin laajuinen takaisinkutsu; katsoo, että taloudellisten toimijoiden olisi oltava 

vastuussa kaikista ajoneuvojen omistajille aiheutuvista vahingoista, jotka ovat seurausta 

vaatimustenvastaisuuksista tai ajoneuvojen takaisinkutsusta; 

10. katsoo, että kaikista unionin uusista turvallisuusvaatimuksista on olennaista tehdä 

kattava kustannushyötyanalyysi, joka toteutetaan komission tekemien asianmukaisten 

vaikutusten ennakkoarviointien muodossa, ja että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota 

siihen, että tasapainotetaan huolellisesti teollisuudelle todennäköisesti aiheutuvat 

kustannukset ja laajemmat yhteiskunnalliset hyödyt säästyneiden ihmishenkien ja 

vältettyjen vammojen kautta; suosittaa lisäksi, että EU:n uusien 

liikenneturvallisuusvaatimusten täytäntöönpano koordinoidaan YK:n Euroopan 

talouskomission (UNECE) toimien kanssa; kehottaa Eurooppaa pysymään 

kunnianhimoisena globaalina johtajana, jotta voidaan saavuttaa korkeammat, 

maailmanlaajuiset normit ja vähentää tieliikennekuolemia; katsoo, että tällainen tavoite 

voi edistää innovointia ja investointeja EU:ssa, parantaa teollisuutemme kilpailukykyä 

ja auttaa luomaan työpaikkoja; 

11. on sitä mieltä, että kaikkien EU:n uusien turvamääräysten on oltava oikeasuhteisia 

pienten ja mittatilauspohjalta toimivien valmistajien kohtaamiin suunnittelu- ja 

tuotantohaasteisiin nähden; 

12. pitää myönteisenä, että lähes kaikki Euro NCAP:n kuluttajatestiohjelmassa testatut autot 

saavat viisi tähteä ja että suurin osa autonvalmistajista on vastannut onnistuneesti uusien 

Euro NCAP -vaatimusten saavuttamisen haasteeseen; panee kuitenkin merkille, ettei 

Euro NCAP testaa kaikkia Euroopassa myytäviä automalleja eivätkä kaikkien myytyjen 

samantyyppisten ajoneuvojen tekniset tiedot ole aina identtisiä, mikä voi olla epäselvää 

kuluttajien kannalta ja luoda näin valheellista luottamusta asianomaisen hankitun 

ajoneuvon todelliseen suorituskykyyn; pitää tärkeänä, että perustana sovelletaan 

tiukkoja pakollisia turvallisuusvaatimuksia, joiden avulla voidaan taata, että kaikissa 

Euroopan unionissa käytettävissä ja myytävissä ajoneuvoissa on kaikki tarpeelliset 

turvalaitteet; 

13. panee tyytyväisenä merkille parannukset, joita markkinalähtöinen tekninen kehitys on 

jo nyt tuonut EU:n liikenneturvallisuuteen, ja kannustaa jatkossakin tutkimaan 

digitaalisen vallankumouksen tarjoamia tähän liittyviä uusia mahdollisuuksia niin, että 

noudatetaan esimerkiksi tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevaa unionin lainsäädäntöä; 

pitää tärkeänä, että tutkitaan edelleen tietojen omistajuutta; vaatii lisätutkimuksia 

automaattisesta hätäjarrutuksesta, kaistalla pysymisen tuesta ja peruutustutkista 

moottoriajoneuvoissa, erittäin hyvän näkyvyyden ohjaamoista sekä kuolleen etukulman 

kameroista ja tunnistimista raskaissa tavarankuljetusajoneuvoissa ja kehottaa laatimaan 

niitä koskevia uusia standardeja; kehottaa keräämään ja vaihtamaan kaikkien 

sidosryhmien välillä entistä paremmin tietoa ja dataa onnettomuuksien todellisia syitä 

koskevasta tutkimuksesta niin, että tietojen keruu on vapaata ja tietoja vaihdetaan 

lisäanalyysien tekemistä varten; katsoo, että EU voi lähivuosina auttaa kehittämään 

täysin itsenäisiä ajoneuvoja, jotka mullistavat autoalan erityisesti liikenneturvallisuuden 

suhteen; 
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14. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen suuria katvealueiltaan suuriin raskaisiin 

ajoneuvoihin tyyppihyväksyntäprosessissa sovellettavista vaatimuksista, joilla pyritään 

parantamaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta ja näkyvyyttä; muistuttaa 

painoja ja mittoja koskevan direktiivin 95/63/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 

direktiivillä (EU) 2015/719, vaatimuksista ja kehottaa tarkistamaan komission 

mandaattia sen varmistamiseksi, että direktiivi vastaa tarkoitustaan tai sitä uudistetaan 

tulevassa lainsäädännössä niin, että alalle saadaan toimet mahdollistava oikeusvarmuus; 

15. kehottaa komissiota harkitsemaan sitä, että tulevissa ehdotuksissa rengaspaineen 

seurantajärjestelmistä, palosammuttimista, vasaroista/ikkunanrikkojista ja 

turvavyöleikkureista tulisi pakollisia kaikissa ajoneuvoissa; 

16. pitää myönteisenä, että luokitteluelimen edistämät säännökset olisivat luonteeltaan 

pakollisia, ja katsoo, että pakollisuus voisi lisätä suojelun tason yhdenmukaistamista, 

mikä on erittäin tärkeää; 

17. pitää myönteisenä, että komission joulukuussa julkaisema turvatekniikkojen luettelo 

sisällytetään sääntöjen seuraavaan tarkistukseen; panee merkille, että kuljettajaa 

avustavien tekniikoiden, kuten automaattisen hätäjarrujärjestelmän ja älykkään 

nopeudensäätöjärjestelmän, tekeminen vakio-ominaisuuksiksi edistäisi myös 

automatisoinnin lisäämistä Euroopassa; kehottaa standardoimaan ja testaamaan 

riippumattomasti tällaisia ominaisuuksia ja luomaan näin perustaa itseohjautuville 

ajoneuvoille; 

18. katsoo, että EU:n ja sen tutkimuskeskusten olisi oltava johtoasemassa kehitettäessä 

autonomisia ajoneuvoja, jotka muuttavat autoteollisuutta perin pohjin erityisesti 

liikenneturvallisuuden osalta ja joiden odotetaan säästävän joka vuosi tuhansia 

ihmishenkiä ja edistävän sisämarkkinoiden digitalisoitumista; 

19. panee merkille lisäarvon, jota saadaan jälkiasentamalla vanhempiin ajoneuvoihin 

uudempiin malleihin sisällytettyjä turvallisuutta lisääviä ominaisuuksia; katsoo, että 

jälkiasennusten edistäminen verohelpotuksilla ja pienemmillä vakuutusmaksuilla voisi 

olla tehokas keino parantaa ajoneuvojen turvallisuutta Euroopassa. 
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