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Tarkistus  28 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Autoalan päästömittaukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

1 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

1. tuomitsee voimakkaasti 

autonvalmistajien tekemät petokset ja 

kehottaa yrityksiä ottamaan täyden 

vastuun toimistaan ja tekemään 

tutkimuksissa täysimääräisesti yhteistyötä 

viranomaisten kanssa; pitää valitettavana, 

että miljoonia kuluttajia on petetty ja 

johdettu harjaan yrityksen ajoneuvojen 

päästöjä koskevilla virheellisillä tiedoilla; 

1. ilmaisee vakavan huolensa siitä, että 

eurooppalaisille kuluttajille on saattanut 

aiheutua haittaa siitä, että heille on myyty 

tuotteita, joihin sisällytetyt komponentit 

tai ohjelmistot ovat antaneet merkittävästi 

erilaisen suorituskyvyn 

tyyppihyväksyntätesteissä 

varmennettuihin virallisiin arvoihin 

verrattuna; tuomitsee voimakkaasti 

autonvalmistajien tekemät petokset; 

Or. en 
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Tarkistus  29 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Autoalan päästömittaukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  1 a. katsoo, että jos väärinkäytökset 

osoitetaan toteen, kuluttajien 

oikeussuojakeinoista olisi tiedotettava 

selkeästi ja ne olisi pantava täytäntöön 

pikaisesti ilman kuluttajille aiheutuvaa 

lisävahinkoa; 

Or. en 
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Tarkistus  30 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Autoalan päästömittaukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

7 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  7 a. kiinnittää huomiota 

ympäristövaliokunnan 15. heinäkuuta 

2015 hyväksymään Girlingin mietintöön 

(tiettyjen ilman epäpuhtauksien 

kansallisista päästörajoista, 

(A8-0249/2015) ja erityisesti komissiolle 

ja jäsenvaltioille esitettyyn pyyntöön 

saattaa viipymättä valmiiksi valmisteilla 

oleva ehdotus asetukseksi uusista euro 6 

-tason päästöistä todellisissa 

ajo-olosuhteissa (RDE); 

Or. en 
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Tarkistus  31 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Autoalan päästömittaukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

10 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

10. korostaa, että unionin nykyistä 

tyyppihyväksyntäjärjestelyä on 

vahvistettava merkittävästi, mukaan 

luettuna unionin valvonnan lisääminen 

erityisesti unionissa myytyjen ajoneuvojen 

markkinavalvonnan, koordinoinnin ja 

jälkitarkastelujärjestelmän osalta, 

valtuudet vaatia jäsenvaltioita 

aloittamaan yleisiin varoituksiin 

perustuvat valvontamenettelyt sekä 

mahdollisuus hyväksyä asianmukaisia 

toimenpiteitä EU:n lainsäädännön 

rikkomuksiin liittyvissä tapauksissa; 

10. korostaa, että moottoriajoneuvoihin 

sovellettavaa nykyistä EU:n 

tyyppihyväksyntäjärjestelmää on 

parannettava esimerkiksi ottamalla 

käyttöön mahdollisuus kunkin EU:ssa 

toteutetun testijärjestelyyn 

vertaisarviointiin; katsoo, että jokainen 

lainvastaiseksi todettu käytäntö on 

analysoitava siten, että tulevaisuudessa 
lainsäädännön suunnittelulla voidaan 

estää väärinkäytökset tällä alalla; 

painottaa silti, että minkään 

lainsäädännön aikaistaminen ei saisi 

ylikuormittaa Euroopan autoteollisuutta 

tarpeettomasti; 

Or. en 
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Tarkistus  32 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Autoalan päästömittaukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  8 a. painottaa, että todellisissa 

ajo-olosuhteissa (RDE) muodostuvien 

päästöjen testausmenettelyn 

täytäntöönpanevan johdetun oikeuden on 

oltava huolellisesti valmisteltua ja 

tarjottava kansallisille viranomaisille ja 

valmistajille selkeä toimintakehys 

riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta 

kyseisiä vaatimuksia pystytään 

noudattamaan niiden tullessa voimaan; 

pitää oleellisen tärkeänä, että 

vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja 

sovelletaan tilapäisesti vain rajoitetusti ja 

että soveltamisen perusteet ja luettelo 

malleista, jotka hyötyvät kyseisistä 

toleransseista, selitetään kuluttajille 

selkeästi ja näkyvällä tavalla; katsoo, että 

lainsäädäntö, jossa ollaan 

määrittelevinään standardeja, mutta 

jonka soveltaminen mahdollistaa eri 

tasoisia vaatimuksenmukaisuuksia, ei 

palvele kuluttajien etuja; ilmaisee lisäksi 

huolensa oikeusvarmuudesta silloin kun 

vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut 

mahdollistavat eritasoisia 

vaatimustenmukaisuuksia tuotteiden 

välillä; 
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Tarkistus  33 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Autoalan päästömittaukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

12 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. pitää erittäin tärkeänä, että 

komissiolle ja kaikille jäsenvaltioiden 

toimivaltaisille viranomaisille annetaan 

oikeus arvioida uudelleen 

tyyppihyväksyntää ja 

vaatimustenmukaisuustodistusta sekä 

vaatia markkinoilta vetämistä ja estää 

markkinoille saattaminen ajoneuvoilta, jos 

niillä on todisteita siitä, että Euro 5/6 

-asetuksen mukaisia unionin päästörajoja ei 

noudateta, tai kun poiketaan muista 

tyyppihyväksyntäjärjestelyssä asetetuista 

vaatimuksista; 

12. katsoo, että mahdollisessa 

uudelleentarkastelussa olisi myös 

arvioitava, olisiko komissiolle ja kaikille 

jäsenvaltioiden toimivaltaisille 

viranomaisille annettava oikeus arvioida 

uudelleen tyyppihyväksyntää ja 

vaatimustenmukaisuustodistusta sekä 

vaatia markkinoilta vetämistä ja estää 

markkinoille saattaminen ajoneuvoilta, jos 

niillä on todisteita siitä, että Euro 5/6 

-asetuksen mukaisia unionin päästörajoja ei 

noudateta, tai kun poiketaan muista 

tyyppihyväksyntäjärjestelyssä asetetuista 

vaatimuksista; 

Or. en 
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Tarkistus  34 

Julie Girling 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Autoalan päästömittaukset 

Yhteinen päätöslauselmaesitys 

13 kohta 

 

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tarkistus 

13. katsoo, että 

tyyppihyväksyntädirektiivin tulevassa 

tarkastelussa on laajennettava ja 

tarkennettava tuotannon 

vaatimustenmukaisuutta, jotta 

varmistetaan, että uusista malleista otetaan 

tuotantolinjoilta satunnaisesti riittävä ja 

edustava näyte, joka testataan 

riippumattomasti RDE-testejä käyttäen 

vuosittain, jotta voidaan varmistaa, 

täyttävätkö ne epäpuhtauksia ja 

hiilidioksidia koskevat EU:n raja-arvot; 

kehottaa lisäksi parantamaan jo 

liikennekäytössä olevien ajoneuvojen 

käytön aikaista testausta RDE-menettelyn 

pohjalta, jotta varmistetaan erilaisia 

ajokilometrejä taittaneiden ajoneuvojen 

käytön aikainen vaatimustenmukaisuus 

asetuksessa vaaditulla tavalla; kehottaa 

parantamaan käytön aikaista valvontaa 

katsastusjärjestelmillä, jotta voidaan 

havaita ja korjata ajoneuvot, joiden ei 

katsota vastaavan unionin lainsäädäntöä; 

13. katsoo, että 

tyyppihyväksyntädirektiivin tulevassa 

tarkastelussa on harkittava tuotannon 

vaatimustenmukaisuuden laajentamista ja 

tarkentamista, jotta varmistetaan, että 

uusista malleista otetaan tuotantolinjoilta 

satunnaisesti riittävä ja edustava näyte, 

joka testataan riippumattomasti 

RDE-testejä käyttäen vuosittain, jotta 

voidaan varmistaa, täyttävätkö ne 

epäpuhtauksia ja hiilidioksidia koskevat 

EU:n raja-arvot; kehottaa lisäksi 

parantamaan jo liikennekäytössä olevien 

ajoneuvojen käytön aikaista testausta 

RDE-menettelyn pohjalta, jotta 

varmistetaan erilaisia ajokilometrejä 

taittaneiden ajoneuvojen käytön aikainen 

vaatimustenmukaisuus asetuksessa 

vaaditulla tavalla; kehottaa parantamaan 

käytön aikaista valvontaa 

katsastusjärjestelmillä, jotta voidaan 

havaita ja korjata ajoneuvot, joiden ei 

katsota vastaavan unionin lainsäädäntöä; 

Or. en 

 

 


