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17.10.2018 A8-0321/82 

Tarkistus  82 

Andrzej Grzyb 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta 

Direktiivi 2009/33/EY 

5 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  1 b. Liitteen taulukoissa 4 ja 5 esitettyjen 

hankintojen vähimmäistavoitteiden 

saavuttamisessa ei oteta huomioon 

ajoneuvoja, joiden valmistaja on 

sijoittautunut kolmanteen maahan, jossa 

unionin valmistajat eivät voi osallistua 

julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin, 

jotka koskevat tieliikenteen 

moottoriajoneuvojen ostamista, 

vuokraamista tai osamaksukauppaa. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/83 

Tarkistus  83 

Andrzej Grzyb 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Laajentamalla direktiivin 

soveltamisalaa siten, että mukaan otetaan 

sellaiset käytännöt kuin ajoneuvojen 

leasing-vuokraaminen, vuokraaminen ja 

osamaksukauppa sekä sopimukset, jotka 

koskevat maanteitse suoritettavia 

joukkoliikennepalveluita, matkustajien 

erikoismaantiekuljetuksia, 

tilausmatkustajaliikenteen palveluita sekä 

linja-autojen ja linja-autojen 

kaukoliikenteen vuokrausta kuljettajan 

kanssa, samoin kuin tietyt posti- ja 

pikalähettipalvelut ja jätehuoltopalvelut 

varmistetaan, että soveltamisala kattaa 

kaikki merkitykselliset hankintakäytännöt. 

(9) Laajentamalla direktiivin 

soveltamisalaa siten, että mukaan otetaan 

sellaiset käytännöt kuin ajoneuvojen 

leasing-vuokraaminen, vuokraaminen ja 

osamaksukauppa sekä sopimukset, jotka 

koskevat maanteitse suoritettavia 

joukkoliikennepalveluita, matkustajien 

erikoismaantiekuljetuksia, 

tilausmatkustajaliikenteen palveluita sekä 

linja-autojen ja linja-autojen 

kaukoliikenteen vuokrausta kuljettajan 

kanssa, samoin kuin tietyt posti- ja 

pikalähettipalvelut ja jätehuoltopalvelut 

varmistetaan, että soveltamisala kattaa 

kaikki merkitykselliset hankintakäytännöt. 

Kynnysarvojen noudattamatta 

jättämisestä ei pitäisi saada määrätä 

seuraamuksia, jos kynnysarvoja ei voida 

noudattaa siksi, että käytössä ei ole 

unionin normien mukaisia 

markkinakelpoisia ja teknisesti luotettavia 

ajoneuvoja tai että tällaisten ajoneuvojen 

kysyntä ylittää tarjonnan. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/84 

Tarkistus  84 

Andrzej Grzyb 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (10) Keskeiset sidosryhmät kannattavat 

laajasti sellaista puhtaiden ajoneuvojen 

määritelmää, jossa otetaan huomioon 
kevyiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen 

kasvihuonekaasu- ja 

ilmansaastepäästöjen 

vähentämisvaatimukset. Sen 

varmistamiseksi, että käytössä on riittävät 

kannustimet, joilla tuetaan vähäpäästöisten 

ja päästöttömien ajoneuvojen yleistymistä 

markkinoilla, olisi tämän muutoksen 

sisältämät tällaisten ajoneuvojen julkisia 

hankintoja koskevat säännökset 

muotoiltava niin, että ne vastaavat vuoden 

2020 jälkeistä aikaa koskevia henkilö- ja 

pakettiautojen hiilidioksidipäästönormeja. 

Muutetun direktiivin mukaisesti 

toteutettavat toimet edistävät näiden 

normien mukaisten vaatimusten 

noudattamista. Tavoitteellisemmalla 

julkisiin hankintoihin sovellettavalla 

lähestymistavalla voidaan saada aikaan 

lisäpontta markkinoille. 

 (10) Muutetulla direktiivillä olisi 

edistettävä kevyiden ja raskaiden 

hyötyajoneuvojen ilman epäpuhtauksien 

ja kasvihuonekaasujen päästöjen 

vähentämistä. Sen varmistamiseksi, että 

käytössä on riittävät kannustimet, joilla 

tuetaan vähäpäästöisten ja päästöttömien 

ajoneuvojen yleistymistä unionin 

markkinoilla, olisi tämän muutoksen 

sisältämät tällaisten ajoneuvojen julkisia 

hankintoja koskevat säännökset 

muotoiltava niin, että ne vastaavat unionin 

lainsäädännön säännöksiä. Tämän lisäksi 

muutetussa direktiivissä yhdytään 

direktiivin 2014/94/EU tavoitteeseen, 

jonka mukaan olisi edistettävä muun 

muassa puhdasta tieliikennettä. Siksi 

puhtaan ajoneuvon määritelmä olisi 

mukautettava direktiivin 2014/94/EU 

säännöksiin. Mukauttamisella 

varmistetaan pitkän aikavälin 

ennustettavuus ja vakaus unionin 

lainsäädännössä ja suojataan 

vaihtoehtoisten polttoaineiden 

infrastruktuuriin jo tehtyjä investointeja. 

Muutetulla direktiivillä edistetään 

entisestään myös vaihtoehtoisten 

polttoaineiden infrastruktuurin 

käyttöönottoa ja sitä, että ajoneuvot 

noudattavat ilman epäpuhtauksien ja 
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kasvihuonekaasujen päästöjä koskevien 

uusimpien normien vaatimuksia. 

Tavoitteellisemmalla julkisiin hankintoihin 

sovellettavalla lähestymistavalla voidaan 

saada aikaan lisäpontta markkinoille. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/85 

Tarkistus  85 

Andrzej Grzyb 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – alaviite taulukon 4 jälkeen  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

* Ajoneuvot, joiden pakokaasupäästöt ovat 

tasoltaan nolla, vastaavat tavoitteen 

kerryttämisessä 1 ajoneuvoa. Kaikki muut 

ajoneuvot, jotka täyttävät tämän liitteen 

taulukon 2 vaatimukset, vastaavat 

tavoitteen kerryttämisessä 0,5 ajoneuvoa. 

* Ajoneuvot, joiden pakokaasupäästöt ovat 

tasoltaan nolla, vastaavat tavoitteen 

kerryttämisessä 1 ajoneuvoa. 

Vähäpäästöiset ajoneuvot ja ajoneuvot, 

jotka käyttävät polttoaineenaan 

maakaasua, kunhan niiden käyttö 

tapahtuu täysin biometaanilla, mikä on 

osoitettava biometaanin hankintaa 

koskevalla sopimuksella tai muilla 

biometaanin käyttöön saamista koskevalla 

järjestelyillä, vastaavat tavoitteen 

kerryttämisessä 0,66:ta ajoneuvoa. Kaikki 

muut puhtaat ajoneuvot vastaavat 

tavoitteen kerryttämisessä 0,5:tä 

ajoneuvoa. 

Or. en 

 

 


