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26.9.2018 A8-0287/94 

Tarkistus  94 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

ALDE-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 jo 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 Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) 2018/8421 a ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2003/87/EY1 b mukaisesti. 

Arvioinnissa olisi käsiteltävä myös 

vaihtoehtoja, joiden mukaisesti voidaan 

ottaa huomioon kestävät uusiutuvat 

polttoaineet pyrittäessä saavuttamaan 

tämän asetuksen tavoitteet ja 

varmistamaan samalla johdonmukaisuus 

[uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 

energian käytön edistämisestä annetun 

direktiivin] kanssa. 

 _______________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 

2018/842, annettu 30 päivänä toukokuuta 2018, sitovista 

vuotuisista kasvihuonekaasujen vähennyksistä 

jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla edistetään 

ilmastotoimia Pariisin sopimuksen sitoumusten 

täyttämiseksi, sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 

muuttamisesta (EUVL L 156, 19.6.2018, s. 26). 

 1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, 

kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan 
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järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston 

direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 

25.10.2003, s. 32). 
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26.9.2018 A8-0287/95 

Tarkistus  95 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

ALDE-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 A8-0287/96 

Tarkistus  96 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

ALDE-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 – 1 a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Tammikuun 1 päivästä 2030 sovelletaan 

päästöttömien tai vähäpäästöisten 

ajoneuvojen osuuteen vertailuarvoa, joka 

on uusien henkilöautojen ja uusien 

kevyiden hyötyajoneuvojen 35 prosentin 

markkinaosuus vuonna 2030 ja joka 

määritellään liitteessä I olevan A osan 

6.3 kohdan ja B osan 6.3 kohdan 

mukaisesti. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/97 

Tarkistus  97 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

ALDE-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 sekä lataus- ja 

tankkausinfrastruktuurin Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2014/94/EU29 mukaisesti raportoitua 

käyttöönottoa sekä taloudellisia tekijöitä 

kuten kuluttajiin kohdistuvia vaikutuksia. 

Komissio tarkastelee kertomuksessa myös 

vaihtoehtoja, joiden mukaisesti voidaan 

ottaa huomioon kestävien uusiutuvien 

polttoaineiden osuus pyrittäessä 

saavuttamaan tämän asetuksen tavoitteet, 

ja antaa tarvittaessa asiaa koskevan 

ehdotuksen. 

__________________ __________________ 

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2014/94/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, 

vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin 

käyttöönotosta (EUVL L 307, 28.10.2014, s. 1). 

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 

2014/94/EU, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, 

vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin 

käyttöönotosta (EUVL L 307, 28.10.2014, s. 1). 
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26.9.2018 A8-0287/98 

Tarkistus  98 

Nils Torvalds, Jozo Radoš 

ALDE-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 

Liite I – A osa – 6 kohta – 6.3 alakohta – 4 alakohta – 3 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

x on 15 prosenttia vuosina 2025–

2029 ja 30 prosenttia vuodesta 2030 

eteenpäin. 

x on 20 prosenttia vuosina 2025–2029 ja 

35 prosenttia vuodesta 2030 eteenpäin. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/99 

Tarkistus  99 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

ALDE-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 

Liite I – B osa – 6 kohta – 6.3.2 alakohta – 4 alakohta – 3 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

x on 30 prosenttia x on 35 prosenttia 

Or. en 

 

 


