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26.9.2018 A8-0287/80 

Tarkistus  80 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 42 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(42) Vuonna 2024 on tarkoitus 

tarkastella edistymistä, jota on tapahtunut 

[taakanjakoasetuksen ja 

päästökauppajärjestelmää koskevan 

direktiivin] nojalla. Sen vuoksi on 

aiheellista arvioida tämän asetuksen 

tehokkuutta samana vuonna, jotta näiden 

välineiden mukaisia toimenpiteitä voidaan 

arvioida koordinoidulla ja 

johdonmukaisella tavalla. 

(42) On aiheellista arvioida tämän 

asetuksen tehokkuutta vuonna 2023, jotta 

voidaan arvioida ajoissa ja avoimesti sekä 

koordinoidulla ja johdonmukaisella 

tavalla sen täytäntöönpanoa sekä 

edistymistä asetettujen tavoitteiden 

saavuttamisessa asetetussa määräajassa 

ja myös suhteessa edistymiseen, jota 

saavutetaan taakanjakoasetuksen ja 

päästökauppajärjestelmää koskevan 

direktiivin mukaisesti. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/81 

Tarkistus  81 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla — 5 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tammikuun 1 päivästä 2030 

sovelletaan seuraavia tavoitteita: 

5. Tammikuun 1 päivästä 2030 

sovelletaan seuraavia tavoitteita: 

a) uuden henkilöautokannan 

keskimääräisten päästöjen osalta EU:n 

koko kyseiseen ajoneuvokantaan 

sovellettava tavoite, joka on vuoden 2021 

keskimääräisisten päästötavoitteiden 30 

prosentin vähennys määritettynä liitteessä I 

olevan A osan 6.1.2 kohdan mukaisesti; 

a) uuden henkilöautokannan 

keskimääräisten päästöjen osalta EU:n 

koko kyseiseen ajoneuvokantaan 

sovellettava tavoite, joka on vuoden 2021 

keskimääräisisten päästötavoitteiden 40 

prosentin vähennys määritettynä liitteessä I 

olevan A osan 6.1.2 kohdan mukaisesti; 

b) kevyistä kuljetusajoneuvoista 

muodostuvan uuden ajoneuvokannan 

keskimääräisten päästöjen osalta EU:n 

koko kyseiseen ajoneuvokantaan 

sovellettava tavoite, joka on vuoden 2021 

keskimääräisten päästötavoitteiden 30 

prosentin vähennys määritettynä liitteessä I 

olevan B osan 6.1.2 kohdan mukaisesti 

b) kevyistä kuljetusajoneuvoista 

muodostuvan uuden ajoneuvokannan 

keskimääräisten päästöjen osalta EU:n 

koko kyseiseen ajoneuvokantaan 

sovellettava tavoite, joka on vuoden 2021 

keskimääräisten päästötavoitteiden 40 

prosentin vähennys määritettynä liitteessä I 

olevan B osan 6.1.2 kohdan mukaisesti. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/82 

Tarkistus  82 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

14 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio esittää vuonna 2024 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen tämän asetuksen 

vaikuttavuudesta ja tarvittaessa ehdotuksen 

tämän asetuksen muuttamiseksi. 

Kyseisessä kertomuksessa tarkastellaan 

muun muassa asetuksen (EU) 2017/1151 

mukaisesti määriteltyjen 

hiilidioksidipäästö- ja 

energiankulutusarvojen todellista 

edustavuutta, päästöttömien ja 

vähäpäästöisten ajoneuvojen tuloa unionin 

markkinoille sekä lataus- ja 

tankkausinfrastruktuurin Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2014/94/EU29 mukaisesti raportoitua 

käyttöönottoa. 

1. Komissio esittää vuonna 2023 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

kertomuksen tämän asetuksen 

vaikuttavuudesta ja tarvittaessa ehdotuksen 

tämän asetuksen muuttamiseksi. 

Kyseisessä kertomuksessa tarkastellaan 

muun muassa asetuksen (EU) 2017/1151 

mukaisesti määriteltyjen 

hiilidioksidipäästö- ja 

energiankulutusarvojen todellista 

edustavuutta, päästöttömien ja 

vähäpäästöisten ajoneuvojen tuloa unionin 

markkinoille erityisesti kevyiden 

kuljetusajoneuvojen osalta, lataus- ja 

tankkausinfrastruktuurin Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2014/94/EU mukaisesti raportoitua 

käyttöönottoa29 sekä tämän asetuksen 

vaikutusta kuluttajiin ja erityisesti pieni- 

ja keskituloisiin kuluttajiin. Kyseisessä 

kertomuksessa tarkastellaan myös 

vaihtoehtoja, joilla kannustetaan 

edistyksellisten vähähiilisten 

polttoaineiden käyttöönottoa, mukaan 

luettuina biokaasu sekä uusiutuvalla 

energialla tuotettavat synteettiset 

polttoaineet. 

___________________ ___________________ 

29.Euroopan parlamentin ja neuvoston 29.Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivi 2014/94/EU, annettu 22 päivänä 

lokakuuta 2014, vaihtoehtoisten 

polttoaineiden infrastruktuurin 

käyttöönotosta (EUVL L 307, 28.10.2014, 

s. 1). 

direktiivi 2014/94/EU, annettu 22 päivänä 

lokakuuta 2014, vaihtoehtoisten 

polttoaineiden infrastruktuurin 

käyttöönotosta (EUVL L 307, 28.10.2014, 

s. 1). 

Or. en 

 

 


