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29.3.2017 A8-0048/333 

Tarkistus  333 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen 

järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja 

markkinavalvonta 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (20 a) Jotta varmistetaan, että kaikki 

kansallisen tason 

tyyppihyväksyntätesteistä saatavat tiedot 

ovat todenmukaisia ja estetään niiden 

mahdollinen manipulointi, komission olisi 

nimettävä Euroopan 

ajoneuvovalvontaviranomainen omista 

olemassa olevista elimistään.  Euroopan 

ajoneuvovalvontaviranomaisen 

tutkimuslaitokset olisi perustettava 

yhteisen tutkimuskeskuksen 

laboratorioihin, mihin voitaisiin 

tarvittaessa käyttää autonvalmistajilta 

kerättäviä maksuja, jotka ovat suhteessa 

ajoneuvojen myyntihintoihin ja jotka 

lasketaan niin, että niillä ei ole 

merkittävää vaikutusta hintaan. 

Euroopan ajoneuvovalvontaviranomaisen  

olisi tehtävä säännöllisiä tarkastuksia, 

joissa varmennetaan, että ajoneuvot, 

järjestelmät, komponentit ja erilliset 

tekniset yksiköt ovat tässä asetuksessa 

vahvistettujen vaatimusten ja 

tyyppihyväksyntien mukaisia. 

Tarkastuksia olisi tehtävä vähintään 20 

prosentille unionin markkinoilla 

edellisenä vuonna saataville asetettujen 

mallien määrästä, ja olisi tehtävä 

asiakirjatarkastuksia sekä todellisissa ajo-



 

AM\1121941FI.docx  PE598.565v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

olosuhteissa ja laboratoriossa 

suoritettavia testejä tilastollisesti 

edustavien otosten perusteella. Testien 

tulosten olisi oltava kokonaisuudessaan 

julkisesti saatavilla komission 

verkkosivustolla. 

Or. en 

Perustelu 

Monissa Euroopan maissa poliittiset yhteydet autonvalmistajien ja hallitusten välillä ovat 

osoittautuneet kiistämättömiksi dieselgate-skandaalin jälkeen. IMCO-valiokunnan 

hyväksymässä tekstissä säädetään jäsenvaltioiden velvoitteesta tarkastaa 20 prosenttia 

markkinoilla saataville asetetuista uusista malleista. Näin autonvalmistajien on paljon 

vaikeampi huijata päästöjen suhteen, mutta jotta valvontajärjestelmä olisi luotettava ja 

kansalaisia voitaisiin suojella petoksilta, tarvitaan Euroopan tasolla kolmas, riippumaton 

elin, joka tarkistaa vielä kerran kansallisella tasolla tehtävät tyyppihyväksyntätestit.  
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29.3.2017 A8-0048/334 

Tarkistus  334 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen 

järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja 

markkinavalvonta 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Markkinavalvontaviranomaisten on 

tehtävä säännöllisiä tarkastuksia, joissa 

varmennetaan, että ajoneuvot, järjestelmät, 

komponentit ja erilliset tekniset yksiköt 

ovat tässä asetuksessa vahvistettujen 

vaatimusten ja tyyppihyväksyntien 

mukaisia. Tarkastukset on suoritettava 

riittävässä laajuudessa; on tehtävä 

asiakirjatarkastuksia sekä todellisissa ajo-

olosuhteissa ja laboratoriossa 

suoritettavia testejä tilastollisesti 

edustavien otosten perusteella. Tätä 

tehdessään markkinavalvontaviranomaisten 

on otettava huomioon riskinarviointia 

koskevat vakiintuneet periaatteet, 

valitukset ja muut tiedot. 

1. Markkinavalvontaviranomaisten on 

tehtävä 2 ja 3 kohdan mukaisesti 

hyväksyttyjen kansallisten vuosiohjelmien 

mukaisia säännöllisiä testejä ja 

tarkastuksia, joissa varmennetaan, että 

ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja 

erilliset tekniset yksiköt vastaavat 

tyyppihyväksyntiä ja sovellettavaa 

lainsäädäntöä. Testit ja tarkastukset on 

tehtävä muun muassa laboratorioissa ja 

todellisissa ajo-olosuhteissa suoritettavina 

testeinä tilastollisesti edustavien otosten 

perusteella ja niitä on täydennettävä 

asiakirjatarkastuksilla. Viranomaisten on 

varmistettava, että ajoneuvot, joille 

suoritetaan tyyppihyväksyntätestejä, 

vastaavat täsmälleen niitä, jotka asetetaan 

saataville markkinoilla. Jäsenvaltioiden 
on tehtävä testejä tai tarkastuksia 

vuosittain tyyppimäärälle, joka on 

vähintään 20 prosenttia niiden tyyppien 

määrästä, jotka on saatettu markkinoille 

kyseisessä jäsenvaltiossa edellisenä 

vuonna. Tätä tehdessään 

markkinavalvontaviranomaisten on 

otettava huomioon riskinarviointia 

koskevat vakiintuneet periaatteet, 

perustellut valitukset ja muut 
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merkitykselliset tiedot, muun muassa 

tunnustettujen kolmansien osapuolten 

julkaisemat testitulokset, markkinoilla 

olevat uudet teknologiat, 

määräaikaiskatsastusten raportit ja teiden 

varsille sijoitetuista etävalvontayksiköistä 

saadut tiedot. 

Or. en 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella täydennetään IMCO-valiokunnan tarkistusta 77.
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29.3.2017 A8-0048/335 

Tarkistus  335 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen 

järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja 

markkinavalvonta 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Markkinavalvontaviranomaiset 

voivat käyttää riippumattomia 

testauslaitoksia teknisten tehtävien, kuten 

testien tai tarkastusten, suorittamiseen. 

Vastuu tuloksista on kuitenkin 

markkinavalvontaviranomaisella. Jos 

tutkimuslaitoksia käytetään tämän 

artiklan soveltamista varten, 

markkinavalvontaviranomaisten on 

varmistettava, että testeissä käytetään eri 

tutkimuslaitosta kuin sitä, joka suoritti 

ensimmäisen tyyppihyväksyntätestin. 

Valmistajille annettava tekninen tuki ei 

saisi vastata kansallisille 

tyyppihyväksyntäviranomaisille 

annettavaa teknistä tukea. 

Or. en 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella täydennetään IMCO-valiokunnan tarkistusta 78.
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29.3.2017 A8-0048/336 

Tarkistus  336 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen 

järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja 

markkinavalvonta 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio järjestää ja tekee tai vaatii 

tehtäväksi jo markkinoilla saataville 

asetetuille ajoneuvoille, järjestelmille, 

komponenteille ja erillisille teknisille 

yksiköille riittävässä laajuudessa testejä ja 

tarkastuksia, joilla todennetaan, että 

ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja 

erilliset tekniset yksiköt vastaavat 

tyyppihyväksyntiä ja sovellettavaa 

lainsäädäntöä, ja varmistetaan 

tyyppihyväksyntien oikeellisuus. 

Euroopan ajoneuvovalvontaviranomainen 

järjestää ja tekee tai vaatii tehtäväksi 

yhteisen tutkimuskeskuksen 

laboratorioiden avulla vähintään 

20 prosentille unionin markkinoilla 

edellisenä vuonna saataville asetettujen 

mallien määrästä ajoneuvoille, 

järjestelmille, komponenteille ja erillisille 

teknisille yksiköille tehtäviä testejä ja 

tarkastuksia, joilla todennetaan, että 

ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja 

erilliset tekniset yksiköt vastaavat 

tyyppihyväksyntiä ja sovellettavaa 

lainsäädäntöä, ja varmistetaan 

tyyppihyväksyntien oikeellisuus. 

 (Jos tarkistus hyväksytään, sitä olisi 

sovellettava kaikkialla tekstissä ja 

erityisesti 9, 10, 13, 24, 25, 30, 33, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 58, 71 ja 90 artikloissa.) 

Or. en 

Perustelu 

Tällä tarkistuksella täydennetään IMCO-valiokunnan tarkistusta 91.
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29.3.2017 A8-0048/337 

Tarkistus  337 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen 

järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja 

markkinavalvonta 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Valmistaja maksaa jokaisesta 

Euroopan unionin markkinoilla saataville 

asetetusta ajoneuvosta Euroopan 

ajoneuvovalvontaviranomaiselle summan, 

joka on suhteessa ajoneuvon 

myyntihintaan ja joka lasketaan niin, että 

sillä ei ole merkittävää vaikutusta 

hintaan. Nämä maksut kerätään 

30 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/338 

Tarkistus  338 

Marco Zullo, Rolandas Paksas 

EFDD-ryhmän puolesta 

Eleonora Evi 

 

Mietintö A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen 

järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntä ja 

markkinavalvonta 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Ehdotus asetukseksi 

76 artikla 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

76 artikla Poistetaan. 

Valmistajan omat tutkimuslaitokset  

1. Valmistajan oma tutkimuslaitos 

voidaan nimetä 72 artiklan 1 kohdan 

a alakohdassa tarkoitettuja luokan A 

toimia varten vain liitteessä XV 

lueteltujen säädösten osalta. Valmistajan 

oman tutkimuslaitoksen on oltava 

itsenäinen ja erillinen osa valmistajan 

yritystä, eikä se saa osallistua 

arvioimiensa ajoneuvojen, järjestelmien, 

komponenttien tai erillisten teknisten 

yksiköiden suunnitteluun, valmistukseen, 

toimittamiseen tai huoltoon. 

 

2. Valmistajan oman 

tutkimuslaitoksen on täytettävä seuraavat 

vaatimukset: 

 

(a) sen on akkreditoinut asetuksen 

(EY) N:o 765/2008 2 artiklan 11 kohdan 

määritelmän mukainen kansallinen 

akkreditointielin tämän asetuksen liitteen 

V lisäysten 1 ja 2 mukaisesti; 

 

(b) valmistajan oma tutkimuslaitos ja 

sen henkilöstö muodostavat 

organisatorisen kokonaisuuden ja 
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käyttävät valmistajan yrityksen, jonka osa 

ne ovat, sisällä raportointimenetelmiä, 

jotka takaavat niiden puolueettomuuden 

ja osoittavat sen asiaankuuluvalle 

kansalliselle akkreditointielimelle; 

(c) valmistajan oma tutkimuslaitos ja 

sen henkilöstö eivät osallistu toimintaan, 

joka voi olla ristiriidassa niiden 

riippumattomuuden kanssa tai vaarantaa 

niiden luotettavuuden niissä toimissa, 

joita varten ne on nimetty; 

 

(d) laitos toimittaa palvelujaan 

yksinomaan valmistajan yritykselle, jonka 

osa se on. 

 

3. Valmistajan omaa tutkimuslaitosta 

ei tarvitse ilmoittaa komissiolle 

78 artiklan mukaisesti, mutta valmistajan 

yrityksen, jonka osa laitos on, tai 

kansallisen akkreditointielimen on 

tyyppihyväksyntäviranomaisen pyynnöstä 

toimitettava tutkimuslaitoksen 

akkreditointia koskevat tiedot kyseiselle 

viranomaiselle. 

 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 88 artiklan 

mukaisesti liitteen XV muuttamiseksi 

siten, että otetaan huomioon tekniikan ja 

sääntelyn kehitys saattamalla säädösten ja 

niiden sisältämien rajoitusten luettelo 

ajan tasalle. 

 

Or. en 

 

 


