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Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 226 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkintaoikeuden käyttämistä koskevista 

yksityiskohtaisista säännöistä 19. huhtikuuta 1995 tehdyn Euroopan parlamentin, 

neuvoston ja komission päätöksen 95/167/EY, Euratom, EHTY1, 

– ottaa huomioon 17. joulukuuta 2015 tekemänsä päätöksen (EU) 2016/34 autoalan 

päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan perustamisesta sekä sen toimivallasta, 

jäsenten määrästä ja toimikaudesta2, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 198 artiklan, 

– ottaa huomioon autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan väliaikaisen 

mietinnön autoalan päästömittauksista (A8-0246/2016), 

A. toteaa, että SEUT-sopimuksen 226 artikla on oikeusperustana Euroopan parlamentin 

perustamalle väliaikaiselle tutkintavaliokunnalle, joka tutkii väitettyjä unionin 

lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyviä rikkomuksia ja hallinnollisia epäkohtia tämän 

vaikuttamatta kansallisten ja unionin tuomioistuinten toimivaltaan; toteaa sen olevan 

tärkeä osa parlamentin valvontavaltaa; 

B. toteaa, että parlamentti päätti puheenjohtajakokouksen ehdotuksesta 17. joulukuuta 

2015 perustaa tutkintavaliokunnan tutkimaan väitettyjä laiminlyöntejä unionin 

lainsäädännön täytäntöönpanossa autoalan päästömittauksien suhteen ja että 

tutkintavaliokunta esittäisi asiassa tarpeellisina pitämiään suosituksia; 

C. toteaa, että tutkintavaliokunnan työtä ohjaa työsuunnitelma, joka käsittää seuraavat 

tekijät: 

                                                 
1 EUVL L 113, 19.5.1995, s. 2. 
2 EUVL L 10, 15.1.2016, s. 13. 



– kutsuttujen todistajien ja asiantuntijoiden kuulemisohjelma asiaa koskevien 

suullisten todisteiden keräämiseksi, 

– kirjallisten todisteiden pyytäminen kuulemisiin kutsutuilta todistajilta ja 

asiantuntijoilta, 

– asiakirjapyynnöt relevanttien kirjallisten todisteiden saamiseksi komissiolta, 

jäsenvaltioiden viranomaisilta ja muilta asiaan liittyviltä toimijoilta, 

– kaksi matkaa tietojen keräämiseksi paikalla, 

– asiantuntijabudjetin puitteissa tilatut katsaukset ja tutkimukset, 

– parlamentin oikeudellisen yksikön virallinen kirjallinen lausunto mahdollisesti 

oikeusmenettelyjen kohteina olevien vieraiden kutsumisesta todistajiksi; 

D. toteaa, että tutkintavaliokunta on lähettänyt jäsenvaltioille sekä unionin toimielimille ja 

muille elimille erilaisia kyselyjä ja esittänyt verkkosivuillaan julkisen todisteiden 

esittämistä koskevan pyynnön; 

E. katsoo, että käynnissä olevan tutkimuksen tulokset voivat tuoda lisäarvoa unioin 

tyyppihyväksyntäkehykselle; 

F. panee merkille, että parlamentti vaati 17. joulukuuta 2015 tekemällään päätöksellä 

tutkintavaliokuntaa esittämään väliaikaisen mietinnön kuuden kuukauden kuluttua sen 

työn aloittamisesta; 

G. ottaa huomioon, että tutkintavaliokunnan luonne estää sitä esittämästä mitään lopullisia 

päätelmiä tutkimuksistaan ennen kuin se katsoo täyttäneensä tehtävänsä; katsoo siksi, 

että tutkintavaliokunnan on ennenaikaista esittää huomioitaan erilaisista 

vastuualueeseensa kuuluvista kysymyksistä tässä väliraportissa; 

H. katsoo, että tutkintavaliokunnan tähän mennessä saamat ja tutkimat suulliset ja 

kirjalliset todisteet vahvistavat, että kaikkia sen tehtävään kuuluvia kysymyksiä on 

tutkittava edelleen; 

1. kannustaa tutkintavaliokuntaa jatkamaan työtään ja käyttämään täysimääräisesti 

valtuutusta, jonka parlamentti antoi 17. joulukuuta 2015 tekemällään päätöksellä, ja 

tukee kaikkia toimia ja aloitteita, jotka auttavat valiokuntaa suorittamaan tehtävänsä; 

2. pyytää puheenjohtajakokousta ja puhemiehistöä tukemaan kaikkia tarvittavia toimia, 

jotka auttavat tutkintavaliokuntaa täyttämään tehtävänsä, mikä koskee etenkin 

kuulemistilaisuuksien ja ylimääristen kokouksien hyväksymistä, asiantuntijoiden ja 

todistajien kulujen korvaamista, matkoja ja muita asianmukaisesti perusteltuja teknisiä 

toimia; 

3. pyytää komissiota varmistamaan nopean tuen tutkintavaliokunnan työlle ja takaamaan 

sen täyden avoimuuden niin, että noudatetaan täysin vilpittömän yhteistyön periaatetta 

ja annetaan kaikki mahdollinen tekninen ja poliittinen tuki etenkin toimittamalla 

pyydetyt asiakirjat entistä nopeammin; odottaa asianomaisilta nykyisiltä komission 

jäseniltä ja pääosastoilta sekä aiemmilla kausilla vastuussa olleilta henkilöiltä täyttä 

yhteistyötä; kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan täysin vilpittömän yhteistyön 

periaatetta ja antamaan tutkintavaliokunnalle tarvittavan teknisen ja poliittisen tuen 



etenkin niin, että komissio voi esittää pyydetyt asiakirjat entistä nopeammin ja, jos 

asiakirjojen esittäminen edellyttää jäsenvaltioiden suostumusta, tällaisen luvan 

myöntämiseen liittyviä sisäisiä menettelyjä nopeutetaan; 

4. pyytää, että jäsenvaltioiden hallitukset, parlamentit ja toimivaltaiset viranomaiset 

avustavat tutkintavaliokuntaa sen tehtävissä noudattaen täysin unionin oikeuteen 

pohjautuvaa vilpittömän yhteistyön periaatetta; 

5. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 

 


