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TARKISTUKSET 001-073 
esittäjä(t): Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Mietintö
Bas Eickhout A8-0354/2018
Hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille raskaille hyötyajoneuvoille

Ehdotus asetukseksi (COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Vähäpäästöistä liikkuvuutta 
koskevassa eurooppalaisessa strategiassa 
asetetaan selkeä tavoite: tämän 
vuosisadan puoleenväliin mennessä 
liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen on 
oltava vähintään 60 prosenttia pienemmät 
kuin vuonna 1990 ja vakaalla uralla kohti 
nollatasoa. Terveyttämme vahingoittavia 
ja ilman laatua pilaavia liikenteen 
aiheuttamia päästöjä on niin ikään 
vähennettävä jyrkästi ilman viivettä.

(1) Jotta unioni voisi täyttää 
sitoumuksensa, jotka se antoi YK:n 
ilmastosopimuksen osapuolten 
21. konferenssissa, liikenteen alalla on 
irrottauduttava hiilestä nopeammin ja 
liikenteen kasvihuonekaasupäästöissä on 
määrätietoisesti pyrittävä päästöjen 
nollatasoon vuoteen 2050 mennessä. 
Ympäristöä ja terveyttämme vahingoittavia 
ja ilman laatua pilaavia liikenteen 
aiheuttamia päästöjä, jotka johtavat 
vuosittain yli 400 000 unionin kansalaisen 
ennenaikaiseen kuolemaan, on niin ikään 
vähennettävä jyrkästi ilman viivettä. 
Perinteisten polttomoottoreiden 
hiilidioksidipäästöjä on siten tarpeen 
vähentää edelleen vuoden 2020 jälkeen ja 
ottaa käyttöön päästöttömiä ja 
vähäpäästöisiä raskaita hyötyajoneuvoja, 
jotka on tarpeen kehittää, valmistaa ja 
saattaa markkinoille niin, että niiden 
osuus unionin markkinoilla kasvaa 
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merkittäväksi vuoteen 2030 mennessä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Päästöttömien raskaiden 
ajoneuvojen käyttöönoton pitäisi auttaa 
ratkaisemaan kaupunkiliikenteen suuria 
ongelmia. Se, että valmistajat edistävät 
tällaisten ajoneuvojen käyttöä, on 
ratkaisevaa tieliikenteen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisen 
kannalta mutta myös kaupunkien ja 
kaupunkialueiden ilman epäpuhtauksien 
tehokkaan vähentämisen ja korkean 
melutason torjumisen kannalta.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Vähäpäästöisen liikkuvuuden 
strategian jatkoksi komissio hyväksyi 
touko-19 ja marraskuussa 201720 kaksi 
liikkuvuuspakettia. Näissä paketeissa 
esitettiin myönteinen toimintaohjelma, 
jolla toteutetaan vähäpäästöisen 
liikkuvuuden strategiaa ja varmistetaan 
sujuva siirtyminen kohti kaikkien 
käytettävissä olevaa puhdasta, 
kilpailukykyistä ja verkotettua liikennettä 
ja liikkuvuutta.

(2) Vähäpäästöisen liikkuvuuden 
strategian jatkoksi komissio hyväksyi 
touko-19 ja marraskuussa 201720 kaksi 
liikkuvuuspakettia. Näissä paketeissa 
esitettiin myönteinen toimintaohjelma, 
jolla toteutetaan vähäpäästöisen 
liikkuvuuden strategiaa ja varmistetaan 
sujuva siirtyminen kohti kaikkien 
käytettävissä olevaa päästötöntä, 
kilpailukykyistä ja verkotettua liikennettä 
ja liikkuvuutta.

__________________ __________________
19 Eurooppa liikkeellä: Puhdas, 
kilpailukykyinen ja verkotettu liikenne ja 
liikkuvuus kaikille sosiaalisesti 
oikeudenmukaisella tavalla (COM(2017) 
283 final).

19 Eurooppa liikkeellä: Puhdas, 
kilpailukykyinen ja verkotettu liikenne ja 
liikkuvuus kaikille sosiaalisesti 
oikeudenmukaisella tavalla 
(COM(2017)0283).

20 Vähäpäästöisen liikkuvuuden 
toteuttaminen – Euroopan unioni, joka 
suojelee maapalloa, antaa kuluttajille 

20 Vähäpäästöisen liikkuvuuden 
toteuttaminen – Euroopan unioni, joka 
suojelee maapalloa, antaa kuluttajille 
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vaikutusmahdollisuuksia sekä puolustaa 
teollisuutta ja työntekijöitä (COM(2017) 
675 final).

vaikutusmahdollisuuksia sekä puolustaa 
teollisuutta ja työntekijöitä 
(COM(2017)0675).

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tämä asetus on osa kolmatta 
Eurooppa liikkeellä -pakettia, jolla 
toteutetaan syyskuussa 2017 esitettyä uutta 
teollisuuspoliittista strategiaa21. 
Tarkoituksena on saattaa päätökseen 
prosessi, jonka ansiosta Eurooppa voi 
saada täyden hyödyn liikkuvuuden 
nykyaikaistamisesta ja hiilestä 
irtautumisesta. Paketin tavoitteena on tehdä 
liikkuvuudesta Euroopassa turvallisempaa 
ja esteettömämpää, Euroopan 
teollisuudesta kilpailukykyisempi ja 
Euroopan työpaikoista turvatumpia ja 
liikkuvuusjärjestelmästä puhtaampi ja 
paremmin varustautunut 
välttämättömään tehtävään eli 
ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tämä 
edellyttää unionin, jäsenvaltioiden ja 
sidosryhmien täyttä sitoutumista muun 
muassa hiilidioksidipäästöjen ja 
ilmansaasteiden vähentämiseen.

(3) Tämä asetus on osa kolmatta 
Eurooppa liikkeellä -pakettia, jolla 
toteutetaan syyskuussa 2017 esitettyä uutta 
teollisuuspoliittista strategiaa21. 
Tarkoituksena on saattaa päätökseen 
prosessi, jonka ansiosta Eurooppa voi 
saada täyden hyödyn liikkuvuuden 
nykyaikaistamisesta ja hiilestä 
irtautumisesta. Paketin tavoitteena on tehdä 
liikkuvuudesta Euroopassa turvallisempaa 
ja esteettömämpää, Euroopan 
teollisuudesta kilpailukykyisempi ja 
Euroopan työpaikoista turvatumpia, ja 
pyrkiä liikkuvuuden alalla 
määrätietoisesti päästöjen nollatasoon 
vuosisadan puoleenväliin mennessä ja 
täysin Pariisin sopimuksen mukaisesti. 
Tasapainon löytäminen 
hiilidioksidipäästöjen ja ilmansaasteiden 
vähentämisen, unionin autoteollisuuden 
innovoinnin lisäämisen ja unionin 
kilpailukyvyn vahvistamisen välillä 
edellyttää unionin, jäsenvaltioiden ja 
sidosryhmien täyttä sitoutumista.

__________________ __________________
21 Investoimme älykkääseen, 
innovatiiviseen ja kestävään teollisuuteen – 
Uudistettu EU:n teollisuuspoliittinen 
strategia (COM(2017) 479 final).

21 Investoimme älykkääseen, 
innovatiiviseen ja kestävään teollisuuteen – 
Uudistettu EU:n teollisuuspoliittinen 
strategia (COM(2017)0479).

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Tässä asetuksessa – yhdessä 
henkilöautoille ja kevyille 
kuljetusajoneuvoille asetettujen 
päästönormien22 kanssa – luodaan selkeä 
väylä tieliikennealan hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiselle ja edistetään sitovaa 
tavoitetta vähentää EU:n 
kasvihuonekaasupäästöjä koko talouden 
laajuisesti vuoteen 2030 mennessä 
vähintään 40 prosenttia verrattuna vuoden 
1990 tasoihin, kuten vahvistettiin 23–24 
päivänä lokakuuta 2014 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston päätelmissä ja 
hyväksyttiin Pariisin sopimuksen 
mukaisena unionin suunniteltuna 
kansallisesti määriteltävänä panoksena 6 
päivänä maaliskuuta 2015 pidetyssä 
ympäristöneuvoston kokouksessa.

(4) Tässä asetuksessa – yhdessä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) .../...22 kanssa – luodaan 
selkeä väylä tieliikennealan 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle ja 
edistetään sitovaa tavoitetta vähentää EU:n 
kasvihuonekaasupäästöjä koko talouden 
laajuisesti vuoteen 2030 mennessä 
vähintään 55 prosenttia verrattuna vuoden 
1990 tasoihin, mikä on Pariisin 
sopimuksen mukainen vaatimus.

__________________ __________________
22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) …/… päästönormien 
asettamisesta uusille henkilöautoille ja 
uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana 
unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
muuttamisesta (EUVL L, …,…, s. ...).

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) …/… päästönormien 
asettamisesta uusille henkilöautoille ja 
uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana 
unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
muuttamisesta (EUVL L, …,…, s. ...).

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Vuosille 2025 ja 2030 olisi siksi 
asetettava unionin laajuiset uuden 
raskaan hyötyajoneuvokaluston 
hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoitteet siten, että otetaan 
huomioon ajoneuvokaluston 
uusiutumisaika sekä se, että tieliikenteen 
on osaltaan edistettävä unionin 
vuotta 2030 ja sen jälkeistä aikaa 
koskevia ilmasto- ja energiatavoitteita. 
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Tällainen asteittainen lähestymistapa 
antaa myös teollisuudelle selkeän ja 
varhaisen signaalin olla viivyttämättä 
energiatehokkaiden teknologioiden sekä 
päästöttömien ja vähäpäästöisten 
ajoneuvojen käyttöönottoa markkinoilla.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Lokakuussa 2014 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston päätelmissä 
vahvistettiin, että kasvihuonekaasupäästöjä 
vähennettäisiin 30 prosenttia vuoteen 2030 
mennessä vuoteen 2005 verrattuna 
sellaisilla aloilla, jotka eivät ole osa 
unionin päästökauppajärjestelmää. 
Tieliikenteen osuus näiden alojen 
päästöistä on huomattava, ja päästöt ovat 
tällä alalla tuntuvasti vuoden 1990 tasojen 
yläpuolella. Jos tieliikenteen päästöt yhä 
kasvavat, se heikentää muilla aloilla 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
toteutettuja päästövähennyksiä.

(5) Lokakuussa 2014 kokoontuneen 
Eurooppa-neuvoston päätelmissä 
vahvistettiin, että kasvihuonekaasupäästöjä 
vähennettäisiin 30 prosenttia vuoteen 2030 
mennessä vuoteen 2005 verrattuna 
sellaisilla aloilla, jotka eivät ole osa 
unionin päästökauppajärjestelmää. 
Tieliikenteen osuus unionin 
kasvihuonekaasupäästöistä oli 
25 prosenttia vuonna 2016, ja päästöt 
lisääntyivät kolmatta vuotta peräkkäin ja 
ovat edelleen huomattavasti vuoden 1990 
tasoa korkeammat. Jos tieliikenteen 
päästöt yhä kasvavat, se heikentää muilla 
aloilla ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
toteutettuja päästövähennyksiä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Kun otetaan huomioon raskaiden 
hyötyajoneuvojen päästöjen osuuden noin 
9 prosentin kasvua koskeva arvio ja se, 
ettei vaatimuksia raskaiden 
hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi tällä hetkellä ole, on 
tarpeen toteuttaa erityisiä toimenpiteitä 
tässä ajoneuvoluokassa.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta voidaan täysin hyödyntää 
energiatehokkuuden 
parantamismahdollisuudet ja varmistaa, 
että maantiekuljetusala kokonaisuudessaan 
edistää sovittuja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksiä, on aiheellista täydentää jo 
olemassa olevia, uusille henkilöautoille ja 
kevyille kuljetusajoneuvoille vahvistettuja 
hiilidioksidipäästönormeja asettamalla 
hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille 
hyötyajoneuvoille. Kyseiset normit ovat 
innovaatiot liikkeelle paneva voima, jolla 
vahvistetaan osaltaan unionin valmistajien 
ja tavarantoimittajien teknologista 
johtoasemaa polttoainetehokkaan 
teknologian innovoinnissa.

(9) Jotta voidaan täysin hyödyntää 
energiatehokkuuden 
parantamismahdollisuudet ja varmistaa, 
että maantiekuljetusala kokonaisuudessaan 
edistää sovittuja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennyksiä, on aiheellista täydentää jo 
olemassa olevia, uusille henkilöautoille ja 
kevyille kuljetusajoneuvoille vahvistettuja 
hiilidioksidipäästönormeja asettamalla 
hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille 
hyötyajoneuvoille. Kyseiset normit ovat 
innovaatiot liikkeelle paneva voima, jolla 
vahvistetaan osaltaan unionin valmistajien 
ja tavarantoimittajien teknologista 
johtoasemaa polttoainetehokkaan 
teknologian innovoinnissa ja turvataan 
korkeaa osaamista edellyttävät työpaikat 
pitkällä aikavälillä.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen luonne valtioiden rajat 
ylittävänä ongelmana ja tarve varmistaa 
hyvin toimivat sisämarkkinat sekä 
tieliikenteen palvelujen että raskaiden 
hyötyajoneuvojen osalta, on aiheellista 
vahvistaa raskaiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästönormit unionin tasolla. 
Normit olisi suunniteltava siten, että niillä 
ei rajoiteta kilpailulainsäädännön 
soveltamista.

(10) Kun otetaan huomioon 
ilmastonmuutoksen luonne valtioiden rajat 
ylittävänä ongelmana, tarve varmistaa 
hyvin toimivat sisämarkkinat sekä 
tieliikenteen palvelujen että raskaiden 
hyötyajoneuvojen osalta ja tarve välttää 
markkinoiden pirstoutumista, on 
aiheellista vahvistaa raskaiden 
hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästönormit 
unionin tasolla. Normit olisi suunniteltava 
siten, että niillä ei rajoiteta 
kilpailulainsäädännön soveltamista.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kuorma-autot voisivat olla 
jopa 18 prosenttia 
polttoainetehokkaampia ja 
liikenteenharjoittajat voisivat säästää 
vuosittain 5 700 euroa käyttämällä jo 
saatavilla olevaa teknologiaa. Vain 
15 prosenttia uusista kuorma-autoista on 
varustettu tällaisella teknologialla 
pääasiassa sen vuoksi, että valmistajat 
myyvät valtaosan siitä vain kalliina 
lisävarusteina.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Sosiaalisesti hyväksyttävä ja 
oikeudenmukainen siirtymä 
päästöttömään liikkuvuuteen vuosisadan 
puoliväliin mennessä edellyttää 
autoteollisuuden koko arvoketjussa 
muutoksia, joissa otetaan huomioon 
kansalaiset ja kaikkien jäsenvaltioiden 
alueet, joihin vaikutukset voisivat olla 
kielteisiä. On tärkeää ottaa huomioon 
siirtymän sosiaaliset vaikutukset ja 
puuttua työpaikkoihin kohdistuviin 
vaikutuksiin ennakoivasti. Sen vuoksi on 
ensiarvoisen tärkeää, että nykyisiin 
toimiin liitetään myös kielteisistä 
vaikutuksista kärsivissä yhteisöissä ja 
niistä kärsivillä alueilla toteutettavia 
työntekijöiden osaamisen uudistamista ja 
kehittämistä ja uudelleensijoittamista 
koskevia kohdennettuja unionin, 
kansallisen ja aluetason ohjelmia sekä 
koulutus- ja työnhakualoitteita tiiviissä 
vuoropuhelussa työmarkkinaosapuolten 
ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Lataus- ja 
tankkausinfrastruktuuri on toteutettava 
nopeasti, jotta kuluttajat voivat luottaa 
päästöttömiin ja vähäpäästöisiin 
ajoneuvoihin, ja eri tukivälineiden sekä 
unionin että jäsenvaltioiden tasolla on 
toimittava tehokkaasti yhdessä 
merkittävien julkisten ja yksityisten 
investointien tekemiseksi.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Vähäpäästöisen liikkuvuuden 
strategiassa painotetaan, että on tärkeää 
varmistaa, että sähköajoneuvoja varten 
tarkoitettu sähkö saadaan kestävistä 
energianlähteistä, ja että mahdollisimman 
pian käynnistetään seuraavan sukupolven 
akkuja koskeva pitkän aikavälin aloite 
unionin tasolla. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi on tarpeen suunnata yhä 
enemmän rahoitusta teknologiseen 
tutkimukseen, joka koskee sähköautojen 
akkujen tuotantoa, käsittelyä ja 
hävittämistä, jotta niistä tulisi entistä 
ympäristöystävällisempiä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 d) Useimmat unionin 
tavaraliikenteen harjoittajat ovat pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, joilla on rajalliset 
mahdollisuudet saada rahoitusta. Tämän 
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vuoksi tulevien ratkaisujen on oltava 
kustannustehokkaita ja tasapainoisia. On 
tärkeää, että käytössä on vahva 
kannustinrakenne, jolla tuetaan entistä 
polttoainetehokkaampien ajoneuvojen 
käyttöönottoa, sekä unionin 
rahoitusmekanismeja.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kun otetaan huomioon innovaatiot ja 
uusien raskaiden hyötyajoneuvojen 
polttoainetehokkuutta parantavan 
teknologian soveltaminen, sekä VECTO-
välinettä että asetusta (EU) 2017/2400 on 
tarpeen päivittää jatkuvasti ja hyvissä 
ajoin.

(13) Kun otetaan huomioon innovaatiot, 
uusien raskaiden hyötyajoneuvojen 
polttoainetehokkuutta parantavan 
teknologian soveltaminen ja asetuksen 
(EU) 2017/2400 mukaisesti määritettyjen 
hiilidioksidipäästö- ja 
energiankulutusarvojen todellinen 
ajonaikainen edustavuus, sekä VECTO-
välinettä että asetusta (EU) 2017/2400 on 
tarpeen päivittää jatkuvasti ja hyvissä 
ajoin, ja tätä varten on varattava riittävät 
määrärahat. Liikenteen 
hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää 
huomattavasti uuden teknologian avulla, 
joten vuoden 2022 uudelleentarkastelussa 
olisi otettava täysin huomioon VECTO-
simulointivälineen kehitys.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Asetuksen (EU) 2017/2400 
mukaisesti määritettyjä 
hiilidioksidipäästötietoja on seurattava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/...25 mukaisesti. 
Näiden tietojen pohjalta olisi määritettävä 
vähennystavoitteet, jotka unionin kaikkein 
suurimmat päästöt tuottavien neljän 
raskaiden ajoneuvojen ryhmän on 

(14) Asetuksen (EU) 2017/2400 
mukaisesti määritettyjä 
hiilidioksidipäästötietoja on seurattava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/95625 mukaisesti. 
Näiden tietojen pohjalta olisi määritettävä 
vähennystavoitteet, jotka unionin kaikkein 
suurimmat päästöt tuottavien neljän 
raskaiden ajoneuvojen ryhmän on 
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saavutettava, sekä kunkin valmistajan 
keskimääräiset päästöt tiettynä 
kalenterivuotena.

saavutettava, sekä kunkin valmistajan 
keskimääräiset päästöt tiettynä 
kalenterivuotena.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

__________________ __________________
25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/... uusien raskaiden 
hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja 
polttoaineenkulutuksen seurannasta ja 
raportoinnista (EUVL L..,…,…).

25 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/956, annettu 28. 
kesäkuuta 2018, uusien raskaiden 
hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja 
polttoaineenkulutuksen seurannasta ja 
raportoinnista (EUVL L 173, 9.7.2018, 
s. 1).

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Vuodeksi 2025 olisi asetettava 
suhteellinen vähennystavoite, joka 
perustuu kyseisten raskaiden 
hyötyajoneuvojen vuoden 2019 
keskimääräisin hiilidioksidipäästöihin, 
mikä vastaa helposti saatavilla olevan 
kustannustehokkaan teknologian käyttöä 
tavanomaisissa ajoneuvoissa. Vuoden 2030 
tavoitetta olisi pidettävä suuntaa-
antavana, ja lopullinen tavoite olisi 
määritettävä vuonna 2022 tehtävän 
uudelleentarkastelun perusteella, koska 
sellaisen edistyneemmän teknologian 
käyttöönottoon, joka ei vielä ole saatavilla, 
liittyy enemmän epävarmuustekijöitä.

(15) Vuodeksi 2025 olisi asetettava 
suhteellinen vähennystavoite, joka 
perustuu kyseisten raskaiden 
hyötyajoneuvojen vuoden 2019 
keskimääräisin hiilidioksidipäästöihin, 
mikä vastaa helposti saatavilla olevan 
kustannustehokkaan teknologian käyttöä 
tavanomaisissa ajoneuvoissa. Myös 
vuodeksi 2030 olisi asetettava 
vähennystavoite, joka perustuu 
vuonna 2022 tehtävään 
uudelleentarkasteluun, jossa ei pitäisi 
alentaa tämän asetuksen tavoitetasoa, 
ottaen samalla huomioon, että sellaisen 
edistyneemmän teknologian 
käyttöönottoon, joka ei vielä ole saatavilla, 
liittyy enemmän epävarmuustekijöitä.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Nesteytetty maakaasu (LNG) on (16) Tehokasta, teknologian kannalta 
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käytettävissä dieselin vaihtoehtona 
raskaiden hyötyajoneuvojen 
polttoaineena. Nykyisen ja tulevan 
innovatiivisemman LNG-pohjaisen 
teknologian käyttöönotto edistää osaltaan 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
saavuttamista lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä, sillä LNG-teknologian käyttö 
tuottaa dieselajoneuvoja pienemmät 
hiilidioksidipäästöt. Nesteytettyä 
maakaasua käyttävien ajoneuvojen 
päästövähennyspotentiaali näkyy jo 
täysimääräisesti VECTO-järjestelmässä. 
Lisäksi nykyisellä LNG-teknologialla 
varmistetaan vähäiset ilmansaastepäästöt, 
kuten typen oksidien päästöt ja 
hiukkaspäästöt. Lisäksi 
tankkausinfrastruktuurin riittävä 
vähimmäismäärä on jo olemassa ja sitä 
otetaan lisää käyttöön osana 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuurin kansallisia 
toimintakehyksiä.

neutraalia ja riittävää tankkaus- ja 
latausinfrastruktuuria on otettava tässä 
asetuksessa asetettujen tavoitteiden 
mukaisesti lisää käyttöön osana 
vaihtoehtoisten polttoaineiden 
infrastruktuurin kansallisia 
toimintakehyksiä.

Perustelu

Investointivarmuus on taattava sekä infrastruktuurin toimittajien että teknologian kannalta 
neutraalin infrastruktuurin riittävän käyttöönoton näkökulmasta, jotta tämän asetuksen 
tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Komission olisi yksilöitävä 
työajoneuvojen ja luokkien M2 ja M3 
ajoneuvojen osalta mahdollisimman pian 
tekniset perusteet ajoneuvon ammatillisen 
tarkoituksen ja tämän asetuksen 
kattamien linja-autojen määrittelemistä 
varten.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Vuoden 2019 perustasoa 
varten olisi kehitettävä 
validointimekanismi, jotta voidaan taata 
tämän asetuksen tarkoituksenmukaisuus 
ja hyödyt.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Sidossuhteessa olevien 
valmistajien olisi voitava muodostaa 
yhteenliittymiä avoimelta ja 
syrjimättömältä pojalta, jotta voidaan 
lisätä joustavuutta päästöttömien 
raskaiden ajoneuvojen kehittämiseen 
liittyvässä kannustinjärjestelmässä. 
Yhteenliittymän muodostamista koskevan 
sopimuksen kesto saisi olla enintään viisi 
vuotta, mutta se olisi voitava uusia. 
Komissiolla olisi oltava valtuudet 
vahvistaa sidossuhteessa olevia 
valmistajia koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt ja edellytykset, joiden mukaisesti 
ne muodostavat yhteenliittymän avoimelta 
ja syrjimättömältä pohjalta unionin 
kilpailulainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Toisin kuin henkilö- ja 
pakettiautoja, päästöttömiä ja 
vähäpäästöisiä raskaita ajoneuvoja ei ole 
vielä saatavilla markkinoilla, linja-autoja 
lukuun ottamatta. Siksi käyttöön olisi 

(21) Vuosia 2025 ja 2030 varten olisi 
vahvistettava valmistajan raskaan 
hyötyajoneuvokaluston päästöttömien ja 
vähäpäästöisten ajoneuvojen osuudelle 
vertailuarvo, jotta voidaan varmistaa 
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otettava erityinen superbonusten 
muodossa oleva mekanismi, jolla 
helpotetaan sujuvaa siirtymistä kohti 
päästötöntä liikkuvuutta. Tämä tarjoaa 
kannustimia päästöttömien ja 
vähäpäästöisten raskaiden ajoneuvojen 
kehittämiseen ja käyttöönottoon unionin 
markkinoilla, mikä täydentäisi 
kysyntäpuolen välineitä, kuten puhtaita 
ajoneuvoja koskevaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2009/33/EY26.

sujuva siirtyminen kohti päästötöntä 
liikkuvuutta ja tarjota kannustimia 
päästöttömien ja vähäpäästöisten raskaiden 
ajoneuvojen kehittämiseen ja 
käyttöönottoon unionin markkinoilla, mikä 
täydentäisi kysyntäpuolen välineitä, kuten 
puhtaita ajoneuvoja koskevaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2009/33/EY26.

_________________ _________________
26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/33/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, puhtaiden ja 
energiatehokkaiden tieliikenteen 
moottoriajoneuvojen edistämisestä, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä …/…/EU [COM(2017) 653 
final] (EUVL L 120, 15.5.2009, s. 5).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2009/33/EY, annettu 23 päivänä 
huhtikuuta 2009, puhtaiden ja 
energiatehokkaiden tieliikenteen 
moottoriajoneuvojen edistämisestä, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivillä …/…/EU [COM(2017) 653 
final] (EUVL L 120, 15.5.2009, s. 5).

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Päästöttömien ja 
vähäpäästöisten ajoneuvojen 
vähimmäisosuus olisi suunniteltava siten, 
että voidaan taata investointien varmuus 
latausinfrastruktuurin tarjoajille ja 
valmistajille, jotta voidaan edistää 
päästöttömien ja vähäpäästöisten 
ajoneuvojen nopeaa käyttöönottoa 
unionin markkinoilla ja sallia samalla 
valmistajille tietty joustavuus päättää 
investointisuunnitelmastaan. Olisi luotava 
mekanismi, jolla kannustetaan valmistajia 
saattamaan päästöttömät ja 
vähäpäästöiset ajoneuvot 
mahdollisimman pian unionin 
markkinoille.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Näin ollen valmistajan 
keskimääräisten päästöjen laskennassa 
olisi kaikki päästöttömät ja vähäpäästöiset 
raskaat ajoneuvot otettava huomioon 
moninkertaisina. Kannustimien tason 
olisi vaihdeltava ajoneuvon todellisten 
hiilidioksidipäästöjen mukaisesti. Jotta 
ympäristötavoitteita ei heikennettäisi, 
kannustimiin perustuville säästöille olisi 
asetettava enimmäismäärä.

(22) Valmistajan keskimääräisen 
hiilidioksidipäästötavoitteen laskennassa 
olisi otettava huomioon, miten se on 
suoriutunut verrattuna päästöttömiä ja 
vähäpäästöisiä ajoneuvoja koskevaan 
vuosien 2025 ja 2030 vertailuarvoon. 
Tällaisten ajoneuvojen kehittämisen ja 
käyttöönoton kannustamiseksi siten, että 
samalla vältetään ympäristötavoitteiden ja 
perinteisten polttomoottoreiden 
tehokkuuden heikentyminen, kannustimiin 
perustuville mukautuksille olisi asetettava 
enimmäismäärä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Päästöttömien raskaiden ajoneuvojen 
käyttöönottoon liittyvää 
kannustinjärjestelmää suunniteltaessa 
siihen olisi sisällytettävä myös pienemmät 
kuorma-autot ja linja-autot, joihin ei 
sovelleta tämän asetuksen mukaisia 
hiilidioksidipäästötavoitteita. Myös näillä 
ajoneuvoilla on suuri merkitys puututtaessa 
kaupunkien ilmansaasteongelmiin. Olisi 
kuitenkin huomattava, että päästöttömiä 
linja-autoja on jo markkinoilla ja niille on 
luotu kannustimia kysyntäpuolen 
toimenpiteillä, kuten julkisilla 
hankinnoilla. Sen varmistamiseksi, että 
erityyppisten ajoneuvojen kannustimet 
ovat keskenään tasapainossa, myös 
päästöttömiin pienempiin kuorma- ja 
linja-autoihin sovellettaviin kannustimiin 
perustuville säästöille olisi asetettava 
enimmäismäärä.

(24) Päästöttömien raskaiden ajoneuvojen 
käyttöönottoon liittyvää 
kannustinjärjestelmää suunniteltaessa 
siihen olisi sisällytettävä myös pienemmät 
kuorma-autot ja muut raskaiden 
hyötyajoneuvojen luokat, joihin ei vielä 
sovelleta tämän asetuksen mukaisia 
hiilidioksidipäästötavoitteita. Myös näillä 
ajoneuvoilla on suuri merkitys puututtaessa 
kaupunkien ilmansaasteongelmiin.
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(24 a) Päästöttömiä linja-autoja on 
jo saatavana markkinoilla ja niitä 
edistetään kysyntäpuolen toimenpiteillä, 
kuten julkisilla hankinnoilla. Siksi on 
asianmukaista asettaa päästöttömiä 
kaupunkiliikenteen linja-autoja koska 
sitova 50 prosentin tavoiteosuus vuodelle 
2025 ja 75 prosentin tavoiteosuus vuodelle 
2030 valmistajien uusista 
kaupunkiliikenteen linja-autoista, jotta 
voidaan taata näiden ajoneuvojen riittävä 
tarjonta unionin markkinoilla.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Komission olisi voitava määrätä 
liikapäästömaksun muodossa olevia 
taloudellisia seuraamuksia, jos 
päästöhyvitykset ja -velat huomioon ottaen 
valmistajalla todetaan olevan 
päästöylityksiä. Jotta valmistajilla olisi 
riittävä kannustin toteuttaa raskaiden 
ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä 
vähentäviä toimenpiteitä, 
liikapäästömaksun olisi oltava suurempi 
kuin tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvittavan teknologian keskimääräiset 
rajakustannukset. Liikapäästömaksuja 
olisi pidettävä unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina. Maksujen 
perintämenettely olisi määritettävä 
täytäntöönpanosäädöksellä, asetuksen 
(EY) N:o 443/2009 mukaisesti hyväksytty 
menettely huomioon ottaen.

(29) Komission olisi voitava määrätä 
liikapäästömaksun muodossa olevia 
taloudellisia seuraamuksia, jos 
päästöhyvitykset ja -velat huomioon ottaen 
valmistajalla todetaan olevan 
päästöylityksiä. Jotta valmistajilla olisi 
riittävä kannustin toteuttaa raskaiden 
ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä 
vähentäviä toimenpiteitä, on tärkeää, että 
liikapäästömaksu on aina suurempi kuin 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan 
teknologian keskimääräiset 
rajakustannukset. Liikapäästömaksuista 
kertyviä määriä olisi pidettävä unionin 
yleiseen talousarvioon otettavina tuloina. 
Näitä määriä olisi käytettävä tukemaan – 
tiiviissä yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten ja toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa – autoteollisuuden 
siirtymistä päästöttömään liikkuvuuteen 
ja innovatiivisia ratkaisuja, joilla 
kannustetaan ottamaan nopeasti käyttöön 
päästöttömiä ja vähäpäästöisiä raskaita 



PE624.217/ 16

FI

hyötyajoneuvoja. Maksujen 
perintämenettely olisi määritettävä 
täytäntöönpanosäädöksellä, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 443/20091 a mukaisesti hyväksytty 
menettely huomioon ottaen.

_____________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 443/2009, annettu 23 
päivänä huhtikuuta 2009, päästönormien 
asettamisesta uusille henkilöautoille 
osana yhteisön kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa kevyiden 
hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 
1).

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamisen varmistamiseksi on tarpeen 
ottaa käyttöön tehokas valvontamekanismi, 
jolla velvollisuuksien noudattamista 
valvotaan. Valmistajien velvollisuus 
toimittaa tarkat tiedot asetuksen (EU) 
2018/… mukaisesti [seuranta ja 
raportointi, raskaat hyötyajoneuvot] ja 
hallinnolliset sakot, joita voidaan määrätä, 
jos velvollisuutta ei noudateta, edistävät 
osaltaan sen varmistamista, että tämän 
asetuksen mukaisten velvollisuuksien 
noudattamisen arvioinnissa käytettävät 
tiedot ovat luotettavia.

(30) Tämän asetuksen tavoitteiden 
saavuttamisen varmistamiseksi on tarpeen 
ottaa käyttöön tehokas valvontamekanismi, 
jolla velvollisuuksien noudattamista 
valvotaan. Valmistajien velvollisuus 
toimittaa tarkat tiedot asetuksen (EU) 
2018/956 mukaisesti ja hallinnolliset sakot, 
joita voidaan määrätä, jos velvollisuutta ei 
noudateta, edistävät osaltaan sen 
varmistamista, että tämän asetuksen 
mukaisten velvollisuuksien noudattamisen 
arvioinnissa käytettävät tiedot ovat 
luotettavia. On kuluttajien ja suuren 
yleisön edun mukaista tietää, mitkä 
valmistajat noudattavat tai eivät noudata 
uusia päästönormeja.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Tämän asetuksen mukaisten (31) Tämän asetuksen mukaisten 



PE624.217/ 17

FI

hiilidioksidipäästöjen saavuttamisen 
kannalta on olennaisen tärkeää, että 
käytössä olevien raskaiden 
hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ovat 
niiden arvojen mukaisia, jotka on 
määritetty asetuksen (EY) N:o 595/2009 ja 
sen täytäntöönpanotoimenpiteiden nojalla. 
Sen vuoksi komission olisi voitava ottaa 
huomioon valmistajan keskimääräisten 
päästöjen laskennassa mahdolliset 
järjestelmälliset vaatimustenvastaisuudet, 
jotka tyyppihyväksyntäviranomainen on 
havainnut käytössä olevien raskaiden 
ajoneuvojen hiilidioksidipäästöissä.

hiilidioksidipäästöjen saavuttamisen 
kannalta on olennaisen tärkeää, että 
käytössä ja liikenteessä olevien raskaiden 
hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ovat 
niiden arvojen mukaisia, jotka on 
määritetty asetuksen (EY) N:o 595/2009 ja 
sen täytäntöönpanotoimenpiteiden nojalla. 
Sen vuoksi komission olisi voitava ottaa 
huomioon valmistajan keskimääräisten 
päästöjen laskennassa mahdolliset 
järjestelmälliset vaatimustenvastaisuudet, 
jotka tyyppihyväksyntäviranomainen on 
havainnut käytössä ja liikenteessä olevien 
raskaiden ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöissä. Lisäksi olisi 
otettava käyttöön käytössä ja tiellä olevien 
ajoneuvojen riippumaton testaus, josta 
huolehtii kolmas osapuoli.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Tässä asetuksessa vahvistettujen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
koskevien tavoitteiden vaikuttavuus 
riippuu paljolti hiilidioksidipäästöjen 
määrittämisessä käytettävien menetelmien 
edustavuudesta. Tieteellisen neuvonannon 
mekanismin (SAM) antaman kevyitä 
hyötyajoneuvoja koskevan lausunnon27 
mukaisesti myös raskaiden 
hyötyajoneuvojen osalta on aiheellista 
ottaa käyttöön järjestelmä, jonka avulla 
arvioidaan asetuksen (EU) 2017/2400 
mukaisesti määritettyjen 
hiilidioksidipäästö- ja 
energiankulutusarvojen todellinen 
ajonaikainen edustavuus. Komissiolla olisi 
oltava valtuudet varmistaa tällaisten 
tietojen julkinen saatavuus ja tarvittaessa 
kehittää menetelmät, joita tarvitaan 
tällaisten arviointien edellyttämien tietojen 
kartoittamiseen ja keruuseen.

(33) Tässä asetuksessa vahvistettujen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
koskevien tavoitteiden vaikuttavuus 
riippuu paljolti hiilidioksidipäästöjen 
määrittämisessä käytettävien menetelmien 
edustavuudesta. Tieteellisen neuvonannon 
mekanismin (SAM) antaman kevyitä 
hyötyajoneuvoja koskevan lausunnon27 
mukaisesti myös raskaiden 
hyötyajoneuvojen osalta on aiheellista 
ottaa käyttöön järjestelmä, jonka avulla 
arvioidaan asetuksen (EU) 2017/2400 
mukaisesti määritettyjen 
hiilidioksidipäästö- ja 
energiankulutusarvojen todellinen 
ajonaikainen edustavuus. Komissiolla olisi 
oltava valtuudet varmistaa tällaisten 
tietojen julkinen saatavuus ja tarvittaessa 
kehittää menetelmät, joita tarvitaan 
tällaisten arviointien edellyttämien tietojen 
kartoittamiseen ja keruuseen. Jos 
todellisten päästöjen ja asetuksen (EU) 
2017/2400 mukaisesti määritettyjen 
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päästöjen välillä havaitaan merkittävä 
ero, komissiolla olisi oltava valtuudet 
mukauttaa vastaavasti valmistajan 
keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä ja 
tarvittaessa vuoden 2019 CO2-
vertailupäästöjä, joita käytetään tämän 
asetuksen mukaisten velvollisuuksien 
noudattamiseksi.

__________________ __________________
27 Tieteellisten neuvonantajien korkean 
tason ryhmä, tieteellinen lausunto 1/2016 
”Closing the gap between light-duty 
vehicle real-world CO2 emissions and 
laboratory testing”.

27 Tieteellisten neuvonantajien korkean 
tason ryhmä, tieteellinen lausunto 1/2016 
”Closing the gap between light-duty 
vehicle real-world CO2 emissions and 
laboratory testing”.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) Komission olisi vuoden 2022 
kertomuksessaan arvioitava myös 
mahdollisuutta kehittää menetelmä 
kaikkien raskaiden hyötyajoneuvojen 
koko elinkaaren CO2-päästöjen 
määrittämiseksi. Tämän arvioinnin 
perusteella komission olisi tarvittaessa 
ehdotettava valmistajia koskevien 
ilmoitusvelvollisuuksien vahvistamista ja 
tätä raportointia varten tarvittavien 
sääntöjen ja menettelyjen määrittämistä.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Tämän asetuksen 8 artiklan 3 
kohtaan, 9 artiklan 3 kohtaan, 11 artiklan 
3 kohtaan ja 12 artiklan 2 kohtaan 
liittyvää täytäntöönpanovaltaa olisi 
käytettävä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201128 
mukaisesti.

(36) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen 
täytäntöönpano, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 
koskee liikapäästömaksujen 
keräämiskeinojen määrittämistä, 
yksityiskohtaisten sääntöjen antamista 
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käytössä olevien raskaiden 
hyötyajoneuvojen CO2-päästöjen 
poikkeamista ilmoittamista koskevista 
menettelyistä, tietojen julkaisemista, 
yksityiskohtaisten sääntöjen hyväksymistä 
menettelyistä, joilla ilmoitetaan 
polttoaineenkulutusmittareista peräisin 
olevat tiedot ja menetelmän 
käyttöönottamista ajoneuvojen alaryhmän 
yhden tai useamman edustavan 
ajoneuvon määrittelemiseksi. Tätä 
täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 182/201128 mukaisesti.

__________________ __________________
28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 
päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Tämän asetuksen muiden kuin 
keskeisten osien muuttamiseksi tai 
täydentämiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 12 
artiklan 2 kohdan mukaisten 
hiilidioksidin vertailuarvojen 
mukauttamiseksi ja liitteiden I ja II 
muuttamiseksi tiettyjen teknisten 
parametrien osalta, mukaan lukien 
käyttöprofiilien, hyötykuormien ja 
vuotuisten ajokilometrien painotukset sekä 
hyötykuorman mukautuskertoimet. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

(37) Tämän asetuksen muiden kuin 
keskeisten osien muuttamiseksi ja 
täydentämiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
valta hyväksyä säädöksiä, jotka koskevat 
ajoneuvon ammatillista tarkoitusta ja 
kaupunkiliikenteen linja-autojen 
määrittelyä koskevien teknisten 
perusteiden määrittämistä, sellaisten 
yksityiskohtaisten sääntöjen ja 
edellytysten määrittämistä, joiden avulla 
sidossuhteessa olevat valmistajat voivat 
muodostaa yhteenliittymiä, vuotuisen 
testausohjelman laatimista 
komponenttien, yksikköjen ja 
järjestelmien edustavaa otosta varten, 
CO2-vertailupäästöjen mukauttamista, 
ajoneuvojen käytönaikaisen 
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2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa29 vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

vaatimustenmukaisuuden testaamisen 
käyttöönottamista sekä liitteiden I ja II 
muuttamista tiettyjen teknisten 
parametrien osalta, mukaan lukien 
käyttöprofiilien, hyötykuormien ja 
vuotuisten ajokilometrien painotukset sekä 
hyötykuorman mukautuskertoimet. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa29 vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

__________________ __________________
29 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 29 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jotta edistetään unionin tavoitetta vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia alle 
vuoden 2005 tason asetuksen (EU) N:o 
2018/... [taakanjakoasetus] 2 artiklan 
kattamilla aloilla vuoteen 2030 mennessä, 
edistetään Pariisin sopimuksen tavoitteiden 
saavuttamista ja varmistetaan 
sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta, 
tässä asetuksessa asetetaan uusille raskaille 
hyötyajoneuvoille 
hiilidioksidipäästönormit, joiden avulla 
unionin uuden raskaan 
hyötyajoneuvokannan CO2-päästöjä 
vähennetään CO2-vertailupäästöihin 

Jotta edistetään unionin tavoitetta vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia alle 
vuoden 2005 tason asetuksen (EU) N:o 
2018/842 2 artiklan kattamilla aloilla 
vuoteen 2030 mennessä, edistetään Pariisin 
sopimuksen tavoitteiden saavuttamista ja 
varmistetaan sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta, tässä asetuksessa 
asetetaan uusille raskaille 
hyötyajoneuvoille 
hiilidioksidipäästövaatimukset, joiden 
avulla unionin uuden raskaan 
hyötyajoneuvokannan CO2-päästöjä 
vähennetään CO2-vertailupäästöihin 
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nähden seuraavasti: nähden seuraavasti:

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 1 päivästä tammikuuta 2025 
31 päivään joulukuuta 2029 15 prosenttia;

a) 1 päivästä tammikuuta 2025 
31 päivään joulukuuta 2029 20 prosenttia;

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 1 päivästä tammikuuta 2030 alkaen 
vähintään 30 prosenttia 13 artiklassa 
säädetyn uudelleentarkastelun mukaisesti.

b) 1 päivästä tammikuuta 2030 alkaen 
vähintään 35 prosenttia 13 artiklassa 
säädetyn uudelleentarkastelun mukaisesti.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
vertailuosuus päästöttömille ja 
vähäpäästöisille raskaille 
hyötyajoneuvoille kaikkien valmistajien 
ajoneuvokannassa vuosina 2025 ja 2030 
5 artiklan mukaisesti, jotta voidaan 
varmistaa sujuva siirtyminen 
päästöttömään liikenteeseen ja tarjota 
kannustimia unionin markkinoiden ja 
päästöttömien ja vähäpäästöisten 
ajoneuvojen infrastruktuurin 
kehittämiselle ja käyttöönotolle.
Hiilidioksidipäästöt mukautetaan 
vertaamalla suorituskykyä vertailuarvoon 
liitteessä I olevan 4 kohdan mukaisesti.
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Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan 
päästöttömien kaupunkiliikenteen linja-
autojen seuraavat pakolliset 
vähimmäisosuudet valmistajien uusista 
kaupunkiliikenteen linja-autoista, jotta 
voidaan varmistaa, että kysyntäpuolen 
toimenpiteillä, julkisilla hankinnoilla, 
varmistetaan päästöttömien 
kaupunkiliikenteen linja-autojen 
asianmukaiset toimitukset:
a) 50 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 
2025 31 päivään joulukuuta 2029
b) 75 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 
2030.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan uusiin luokkien 
N2 ja N3 ajoneuvoihin, joilla on seuraavat 
ominaisuudet:

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisenä 
askeleena uusiin luokkien N2 ja N3 
ajoneuvoihin, joilla on seuraavat 
ominaisuudet:

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sitä sovelletaan 5 artiklan ja liitteessä I 
olevan 2.3 kohdan soveltamiseksi myös 
luokkien M2 ja M3 ajoneuvoihin sekä 
luokan N ajoneuvoihin, jotka eivät kuulu 
asetuksen (EU) N:o 510/2011 
soveltamisalaan ja jotka eivät 
ominaisuuksiltaan ole a–d alakohdan 

Sitä sovelletaan 1 artiklan 2 a kohdan, 5 
artiklan ja liitteessä I olevan 4 kohdan 
soveltamiseksi myös luokan N 
ajoneuvoihin, jotka eivät kuulu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 510/20111 a soveltamisalaan ja jotka 
eivät ominaisuuksiltaan ole a–d alakohdan 
mukaisia. Lisäksi sitä sovelletaan 
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mukaisia. 1 artiklan 2 b kohdan soveltamiseksi 
luokkien M2 ja M3 ajoneuvoihin, jotka 
täyttävät tämän artiklan 2 a kohdassa 
tarkoitetut tekniset vaatimukset.
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 510/2011, annettu 
11 päivänä toukokuuta 2011, 
päästönormien asettamisesta uusille 
kevyille kuljetusajoneuvoille osana 
unionin kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa kevyiden 
hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi (EUVL L 145, 31.5.2011, 
s 1).

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio antaa 15 artiklan 
mukaisesti viimeistään 1 päivänä 
heinäkuuta 2019 delegoituja säädöksiä 
tämän asetuksen täydentämiseksi 
yksilöimällä tekniset perusteet ajoneuvon 
ammatillisen tarkoituksen ja tämän 
asetuksen kattamien kaupunkiliikenteen 
linja-autojen määrittelemistä varten.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) ’työajoneuvolla’ raskasta 
hyötyajoneuvoa, jota ei ole tarkoitettu 
tavaroiden toimittamiseen ja jonka 
hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus 
on määritetty asetuksen (EY) N:o 595/2009 
ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti 
ainoastaan muiden kuin tämän asetuksen 
liitteessä I olevassa 2.1 kohdassa 
määriteltyjen käyttöprofiilien osalta

h) ’työajoneuvolla’ raskasta 
hyötyajoneuvoa, jota ei ole tarkoitettu 
tavaroiden toimittamiseen, jonka 
ammatillinen tarkoitus on määritelty 
2 artiklan 2 a kohdan mukaisesti 
yksilöityjen teknisten perusteiden 
perusteella ja jonka hiilidioksidipäästöt ja 
polttoaineenkulutus on määritetty 
asetuksen (EY) N:o 595/2009 ja sen 
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täytäntöönpanosäädösten mukaisesti 
ainoastaan muiden kuin tämän asetuksen 
liitteessä I olevassa 2.1 kohdassa 
määriteltyjen käyttöprofiilien osalta

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) ’vähäpäästöisellä raskaalla 
hyötyajoneuvolla’ raskasta 
hyötyajoneuvoa, joka ei ole päästötön 
raskas hyötyajoneuvo ja jonka CO2-päästöt 
ovat alle 350 g CO2/km määritettynä 
liitteessä I olevan 2.1 kohdan mukaisesti

k) ’vähäpäästöisellä raskaalla 
hyötyajoneuvolla’ raskasta 
hyötyajoneuvoa, joka ei ole päästötön 
raskas hyötyajoneuvo ja jonka CO2-päästöt 
ovat liitteessä I olevan 2.1 kohdan 
mukaisesti määritettynä alle 50 prosenttia 
kunkin alaryhmän CO2-vertailupäästöistä 
sellaisina, kuin ne on määritelty liitteessä 
I olevan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – n a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n a) ’kaupunkiliikenteen linja-autolla’ 
luokkaan M2 tai luokkaan M3 kuuluvaa 
matkustajien kuljettamiseen tarkoitettua 
ajoneuvoa, jonka tekniset perusteet on 
määritelty 2 artiklan 2 a kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 5 artiklan mukaisesti määritettävä 
päästöttömyys- ja vähäpäästöisyystekijä.

Poistetaan.



PE624.217/ 25

FI

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa vuodesta 2020 alkaen 
ja kutakin seuraavaa kalenterivuotta 
varten 10 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 4 
artiklan ensimmäisen kohdan b 
alakohdassa tarkoitetun kunkin 
valmistajan päästöttömyys- ja 
vähäpäästöisyystekijän edellisen 
kalenterivuoden osalta.

Alkaen 1 päivästä tammikuuta 2025 
päästöttömien ja vähäpäästöisten 
raskaiden ajoneuvojen osuutta 
valmistajan ajoneuvokannasta 
kalenterivuoden aikana on verrattava 
seuraaviin arvoihin:

vuodesta 2025: vähintään 5 prosenttia;
vuodesta 2030: 20 prosenttia, jollei 
13 artiklassa tarkoitetusta 
uudelleentarkastelusta muuta johdu.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Päästöttömyys- ja vähäpäästöisyystekijää 
määritettäessä on otettava huomioon 
valmistajan päästöttömien ja 
vähäpäästöisten raskaiden 
hyötyajoneuvojen lukumäärä ja CO2-
päästöt kalenterivuoden aikana, mukaan 
lukien 2 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitettujen luokkien 
päästöttömät ajoneuvot sekä päästöttömät 
ja vähäpäästöiset työajoneuvot.

Poistetaan.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Päästöttömyys- ja vähäpäästöisyystekijä 
lasketaan liitteessä I olevan 2.3 kohdan 

Poistetaan.
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mukaisesti.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa 
päästöttömät ja vähäpäästöiset raskaat 
hyötyajoneuvot lasketaan seuraavasti:

Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi tätä asetusta 
sovelletaan myös luokan N ajoneuvoihin, 
jotka eivät kuulu asetuksen (EU) 
N:o 510/2011 soveltamisalaan ja jotka 
eivät ominaisuuksiltaan ole tämän 
asetuksen 2 artiklan 1 kohdan a–
d alakohdan mukaisia.

a) päästötön raskas hyötyajoneuvo 
lasketaan kahdeksi ajoneuvoksi;
b) vähäpäästöinen raskas 
hyötyajoneuvo lasketaan enintään 
kahdeksi ajoneuvoksi sen mukaan, mikä 
on sen CO2-päästöjen ja 
kynnyspäästötason 350 g CO2/km suhde.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
 5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Päästöttömyys- ja 
vähäpäästöisyystekijä saa alentaa 
valmistajan keskimääräisiä päästöjä 
enintään 3 prosenttia. Edellä 2 artiklan 1 
kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettuihin luokkiin kuuluvien 
päästöttömien raskaiden 
hyötyajoneuvojen vaikutus kyseiseen 
tekijään saa alentaa valmistajan 
keskimääräisiä päästöjä enintään 
1,5 prosenttia.

Poistetaan.
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Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kullekin valmistajalle on liitteessä I 
olevan 5.1 kohdan mukaisesti määritettävä 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu CO2-
päästövähennyspolku, joka perustuu 
lineaariseen kehityspolkuun 1 artiklan 
toisessa alakohdassa tarkoitettujen CO2-
vertailupäästöjen ja mainitun artiklan 
ensimmäisen kohdan a alakohdassa 
täsmennetyn vuoden 2025 tavoitteen välillä 
sekä vuoden 2025 tavoitteen ja mainitun 
artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan 
välillä.

2. Kullekin valmistajalle on liitteessä I 
olevan 5.1 kohdan mukaisesti määritettävä 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu CO2-
päästövähennyspolku, joka perustuu 
lineaariseen kehityspolkuun 1 artiklan 
1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettujen CO2-vertailupäästöjen ja 
mainitun artiklan ensimmäisen kohdan 
a alakohdassa täsmennetyn vuoden 2025 
tavoitteen välillä sekä vuoden 2025 
tavoitteen ja mainitun artiklan 
ensimmäisen kohdan b alakohdan välillä.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Yhteenliittymien muodostaminen

1. Sidossuhteessa olevat valmistajat voivat 
muodostaa yhteenliittymän 5 artiklan 
mukaisten velvoitteidensa täyttämistä 
varten.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 15 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen 
täydentämiseksi, jotta voidaan vahvistaa 
yksityiskohtaisia sääntöjä ja edellytyksiä, 
joiden mukaisesti sidossuhteessa olevat 
valmistajat voivat muodostaa 
yhteenliittymän avoimelta ja 
syrjimättömältä pohjalta.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos valmistajan todetaan tiettynä 
kalenterivuonna vuodesta 2025 alkaen 
ylittäneen päästöt 2 kohdan mukaisesti, 
komissio määrää seuraavalla kaavalla 
laskettavan liikapäästömaksun:

1. Jos valmistajan todetaan tiettynä 
kalenterivuonna vuodesta 2025 alkaen 
ylittäneen päästöt 2 kohdan mukaisesti, 
komissio määrää valmistajalle tai 
yhteenliittymän johtajalle, jos sellainen 
on, seuraavalla kaavalla laskettavan 
liikapäästömaksun:

(Liikapäästömaksu) = (päästöylitys x 6 800 
€/g CO2/tkm)

(Liikapäästömaksu) = (päästöylitys x 6 800 
€/g CO2/tkm)

Komissio varmistaa, että 
liikapäästömaksu on aina suurempi kuin 
1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan 
teknologian keskimääräiset 
rajakustannukset.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Liikapäästömaksusta kertyviä määriä 
pidetään unionin yleiseen talousarvioon 
otettavina tuloina.

4. Liikapäästömaksusta kertyviä määriä 
pidetään unionin yleiseen talousarvioon 
otettavina tuloina. Kyseiset määrät 
käytetään tiiviissä yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolten ja toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa täydentämään 
unionin tai jäsenvaltioiden toimia, joilla 
edistetään autoalan työntekijöiden 
taitojen kehittämistä tai työvoiman 
uudelleenkohdentamista kaikissa 
jäsenvaltioissa, joita asia koskee, ja 
etenkin alueilla ja yhteisöissä, joihin 
siirtymä vaikuttaa eniten, jotta voidaan 
edistää oikeudenmukaista siirtymää 
päästöttömään ja vähäpäästöiseen 
liikkuvuuteen.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio ottaa kyseiset poikkeamat 
huomioon laskiessaan valmistajan 
keskimääräiset päästöt.

2. Komissio ottaa kyseiset poikkeamat 
huomioon laskiessaan valmistajan 
keskimääräiset päästöt ja mukauttaessaan 
tarvittaessa vuoden 2019 CO2-
vertailupäästöjä, jotka on laskettu 
liitteessä I olevan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Asetuksen (EU) N:o 2018/956 ja 
asetuksen (EU) N:o 2017/2400 mukaisesti 
valmistajien ilmoittamien tietojen 
tarkkuuden varmistamiseksi ja tämän 
asetuksen täydentämiseksi siirretään 
komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä 15 artiklan mukaisesti, jotta 
vahvistetaan vuodesta 2019 lähtien 
vuotuinen testiohjelma edustavan otoksen 
testaamiseksi kunkin valmistajan 
valmistamista, asetuksen (EU) 
N:o 2017/2400 12 artiklan 1 kohdassa 
luetelluista komponenteista, erillisistä 
teknisistä yksiköistä ja järjestelmistä, joita 
käytetään tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvissa ajoneuvoissa. 
Testien tuloksia verrataan valmistajien 
asetuksen (EU) 2017/2400 mukaisesti 
ilmoittamiin tietoihin ja jos tiedoissa 
havaitaan järjestelmällisiä eroja, 
mukautetaan valmistajien keskimääräisiä 
päästöjä, jotka on laskettu liitteessä I 
olevan 2.7 kohdan mukaisesti, ja 
tarvittaessa vuoden 2019 
hiilidioksidipäästöjä, jotka on laskettu 
liitteessä I olevan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) vuodesta 2020 alkaen 5 artiklassa 
tarkoitettu päästöttömyys- ja 
vähäpäästöisyystekijä

b) vuodesta 2020 alkaen 5 artiklan 
1 artiklassa tarkoitettu kunkin valmistajan 
edellisen kalanterivuoden osuus 
päästöttömien ja vähäpäästöisten 
raskaiden ajoneuvojen kokonaismäärästä

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

11 artikla 11 artikla

Todelliset ajonaikaiset hiilidioksidipäästöt 
ja energiankulutus

Todelliset ajonaikaiset hiilidioksidipäästöt 
ja energiankulutus

1. Komissio valvoo ja arvioi asetuksen 
(EU) 2017/2400 mukaisesti määritettyjen 
hiilidioksidipäästöjen ja 
polttoaineenkulutusarvojen todellista 
ajonaikaista edustavuutta. Se varmistaa, 
että yleisölle tiedotetaan, miten 
edustavuus muuttuu ajan mittaan.

1. Komissio valvoo ja arvioi 
asetuksen (EU) 2017/2400 mukaisesti 
määritettyjen hiilidioksidipäästöjen ja 
polttoaineenkulutusarvojen todellista 
ajonaikaista edustavuutta.

2. Tätä varten komissio varmistaa, että 
valmistajilta tai tapauksen mukaan 
kansallisilta viranomaisilta on saatavilla 
vankkoja muita kuin henkilötietoja 
raskaiden hyötyajoneuvojen todellisista 
ajonaikaisista hiilidioksidipäästöistä ja 
energiankulutuksesta.

2. Tätä varten komissio varmistaa, että 
valmistajilta tai tapauksen mukaan 
kansallisilta viranomaisilta on saatavilla, 
myös kolmansille osapuolille 
riippumatonta testausta varten, 
standardoiduista 
polttoaineenkulutusmittareista kerättyyn 
dataan perustuvia vankkoja tietoja 
raskaiden hyötyajoneuvojen todellisista 
ajonaikaisista hiilidioksidipäästöistä ja 
energiankulutuksesta.

2 a. Tämän asetuksen täydentämiseksi 
komissio antaa 15 artiklan mukaisesti 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019 
delegoituja säädöksiä ajoneuvojen 
käytönaikaisen vaatimustenmukaisuuden 
testaamisen käyttöönottamiseksi, jotta 
varmistetaan, että raskaiden 
hyötyajoneuvojen ajonaikaiset 
hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus 
ylittävät asetuksen (EU) 2017/2400 ja 
asetuksen (EU) 2018/956 mukaisesti 
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raportoitavat seurantatiedot enintään 
10 prosentilla. Komissio ottaa tämän 
kynnysarvon ylittävät mahdolliset 
poikkeamat huomioon laskiessaan 
valmistajan keskimääräiset CO2 -päästöt 
ja mukauttaessaan tarvittaessa vuoden 
2019 CO2-vertailupäästöjä.
2 b. Komissio varmistaa, että yleisölle 
tiedotetaan siitä, miten 1 kohdassa 
tarkoitettu todellinen edustavuus kehittyy 
ajan mittaan.

3. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä. 
Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

3. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä 
yksityiskohtaiset säännöt menettelyille, 
joilla raportoidaan tämän artiklan 1 ja 
2 kohdassa tarkoitetut 
polttoaineenkulutusmittareista kerätyt 
tiedot. Täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sen varmistamiseksi, että teknisissä 
parametreissa, joita käytetään laskettaessa 
4 artiklassa tarkoitettuja valmistajan 
keskimääräisiä päästöjä ja 6 artiklassa 
tarkoitettuja päästötavoitteita, otetaan 
huomioon tekninen kehitys ja 
tavaraliikenteen logistiikan edistyminen, 
komissiolle siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 15 artiklan 
mukaisesti seuraavien liitteissä I ja II 
vahvistettujen säännösten muuttamiseksi:

1. Sen varmistamiseksi, että teknisissä 
parametreissa, joita käytetään laskettaessa 
4 artiklassa tarkoitettuja valmistajan 
keskimääräisiä päästöjä ja 6 artiklassa 
tarkoitettuja päästötavoitteita, otetaan 
huomioon tekninen kehitys ja 
tavaraliikenteen logistiikan edistyminen, 
komissio päivittää VECTO-
simulointivälinettä jatkuvasti ja hyvissä 
ajoin ja sille siirretään valta antaa 
delegoituja säädöksiä 15 artiklan 
mukaisesti seuraavien liitteissä I ja II 
vahvistettujen säännösten muuttamiseksi:

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää 31 päivään joulukuuta 
2022 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 
vaikuttavuudesta, 1 artiklan mukaisesti 
vuodeksi 2030 määritettävästä CO2-
päästöjen vähentämistavoitteesta ja 
muuntyyppisten raskaiden 
hyötyajoneuvojen – perävaunut mukaan 
lukien – hiilidioksidin 
vähentämistavoitteiden asettamisesta. 
Kertomukseen sisällytetään myös arvio 
niiden menettelyjen vaikuttavuudesta, jotka 
koskevat etenkin päästöttömiä ja 
vähäpäästöisiä ajoneuvoja – erityisesti 
linja-autoja, ottaen huomioon direktiivissä 
2009/33/EY30 asetetut tavoitteet – ja CO2 
-bonusjärjestelmää, ja siitä, onko 
asianmukaista jatkaa kyseisten 
menettelyjen soveltamista vuonna 2030 ja 
sen jälkeen, ja tarvittaessa kertomukseen 
liitetään ehdotus tämän asetuksen 
muuttamisesta.

Komissio esittää 31 päivään joulukuuta 
2022 mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 
vaikuttavuudesta, 1 artiklan mukaisesti 
vuodelle 2030 asetettujen CO2-päästöjen 
mukauttamisesta, jos se on tarpeen, 
5 artiklan mukaisesti vuodelle 2030 
asetetun päästöttömien ja vähäpäästöisten 
ajoneuvojen osuuden vertailuarvon 
mukauttamisesta, jos se on tarpeen, ja 
hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoitteen asettamisesta 
muuntyyppisille raskaille 
hyötyajoneuvoille, mukaan lukien 
perävaunut ja työajoneuvot, kuten 
jäteautot. Kertomukseen sisällytetään 
myös arvio niiden menettelyjen 
vaikuttavuudesta, jotka koskevat etenkin 
päästöttömien ja vähäpäästöisten 
ajoneuvojen, erityisesti linja-autojen, 
käyttöönottoa, ottaen huomioon 
direktiivissä 2009/33/EY asetetut 
tavoitteet, CO2-bonusjärjestelmästä ja 
siitä, onko asianmukaista jatkaa kyseisten 
menettelyjen soveltamista vuonna 2030 ja 
sen jälkeen, tarvittavan lataus- ja 
tankkausinfrastruktuurin käyttöönotosta, 
mahdollisuudesta ottaa käyttöön 
moottorien hiilidioksidipäästönormit 
erityisesti työajoneuvoille, erilaisista 
ajoneuvoyhdistelmistä kansalliseen 
liikenteeseen sovellettavien 
vakioulottuvuuksien lisäksi, muun 
muassa modulaariset ratkaisut, CO2-
päästöjen ja polttoaineenkulutusarvojen 
asetuksen (EU) N:o 2017/2400 
mukaisesta todellisesta ajonaikaisesta 
edustavuudesta sekä arvio VECTO-
simulointivälineen päivittämisestä. 
Kertomukseen on tarvittaessa liitettävä 
ehdotus tämän asetuksen muuttamisesta.

_______________ ________________
30 Puhtaita ajoneuvoja koskeva 
direktiivi 2009/33/EY, sellaisena kuin se 
on muutettuna direktiivillä …/…/EU.

30 Puhtaita ajoneuvoja koskeva 
direktiivi 2009/33/EY, sellaisena kuin se 
on muutettuna direktiivillä …/…/EU.
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Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi edelleen mahdollisuutta 
kehittää menetelmä kaikkien unionin 
markkinoille saatettujen raskaiden 
hyötyajoneuvojen koko elinkaaren CO2-
päästöjen määrittämiseksi. Tämän 
arvioinnin perusteella komissio esittää 
tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
jotta voidaan määrittää valmistajia 
koskevat elinkaaren aikaisten päästöjen 
ilmoitusvelvollisuudet ja täsmentää 
kyseistä raportointia varten tarvittavat 
säännöt ja menettelyt.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa asetuksella (EU) 
2018/... [hallinnointi] perustettu xxx 
komitea. Tämä komitea on asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 525/20131 a 26 artiklalla perustettu 
ilmastonmuutoskomitea. Tämä komitea on 
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 
komitea.

_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 525/2013, annettu 
21 päivänä toukokuuta 2013 , 
järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen 
seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi 
sekä muista ilmastonmuutosta koskevista 
tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja 
unionin tasolla sekä päätöksen 
N:o 280/2004/EY kumoamisesta (EUVL L 
165, 18.6.2013, s. 13).
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Perustelu

Ehdotuksessa säilytetään nykyinen komiteajärjestelmä, ja se vastaa energiaunionin hallintoa 
koskevan uuden asetuksen linjaa, joka on säilyttää ilmastonmuutoskomitea 
ilmastolainsäädännön erillisiä säädöksiä varten.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 10 artiklan 
2 kohdassa ja 12 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle [tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 
2 a kohdassa, 7 a artiklassa, 9 artiklan 
3 a kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa, 
11 artiklan 2 a kohdassa ja 12 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 10 artiklan 
2 kohdassa ja 12 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 
2 a kohdassa, 7 a artiklassa, 9 artiklan 
3 a kohdassa, 10 artiklan 2 kohdassa, 
11 artiklan 2 a kohdassa ja 12 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 10 artiklan 2 kohdan ja 
12 artiklan 1 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevan 2 artiklan 2 a kohdan, 
7 a artiklan, 9 artiklan 3 a kohdan, 
10 artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 
2 a kohdan ja 12 artiklan 1 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 595/2009
5 artikla – 4 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

”l) menettely, jolla tarkistetaan 
tarkoitustenmukaisten ja edustavien otosten 
perusteella, ovatko rekisteröidyt ja 
käyttöönotetut ajoneuvot tämän asetuksen 
ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
nojalla määritettyjen hiilidioksidipäästö- ja 
polttoaineenkulutusarvojen mukaisia.”

”l) menettely, jolla tarkistetaan 
tarkoitustenmukaisten ja edustavien otosten 
perusteella, ovatko rekisteröidyt ja 
käyttöönotetut ajoneuvot tämän asetuksen 
ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
nojalla määritettyjen hiilidioksidipäästö- ja 
polttoaineenkulutusarvojen mukaisia. 
Menettelyn myös tekevät akkreditoidut ja 
riippumattomat kolmannet osapuolet 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2018/8581 a 13 artiklan 
10 kohdan mukaisesti.”
_______________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/858, annettu 30 päivänä 
toukokuuta 2018, moottoriajoneuvojen ja 
niiden perävaunujen sekä tällaisiin 
ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, 
komponenttien ja erillisten teknisten 
yksiköiden hyväksynnästä ja 
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markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 
715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 
muuttamisesta sekä direktiivin 
2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L 151, 
14.6.2018, s. 1).

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta – 2.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.3. 5 artiklassa tarkoitetun 
päästöttömyys- ja vähäpäästöisyystekijän 
laskeminen

Poistetaan.

Lasketaan 5 artiklassa tarkoitettu 
päästöttömyys- ja vähäpäästöisyystekijä 
(ZLEV) kullekin valmistajalle 
kalenterivuosittain seuraavasti:
ZLEV = V / (Vconv + Vzlev)  arvo 
vähintään 0,97
jossa
V on valmistajan uusien raskaiden 
hyötyajoneuvojen lukumäärä lukuun 
ottamatta työajoneuvoja 4 artiklan 
ensimmäisen kohdan a alakohdan 
mukaisesti. 
Vconv on valmistajan uusien raskaiden 
hyötyajoneuvojen lukumäärä lukuun 
ottamatta työajoneuvoja 4 artiklan 
ensimmäisen kohdan a alakohdan 
mukaisesti ja lukuun ottamatta 
päästöttömiä ja vähäpäästöisiä raskaita 
hyötyajoneuvoja 
Vzlev on tekijöiden Vin ja Vout arvojen 
summa
jolloin
Vin = ∑v

 (1+(1-CO2v/350))
on kaikkia niitä uusia päästöttömiä ja 
vähäpäästöisiä raskaita hyötyajoneuvoja 
edustava summa, joilla on 2 artiklan 1 
kohdan a–d alakohdassa määritellyt 
ominaisuudet 
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CO2v on päästöttömän tai vähäpäästöisen 
raskaan hyötyajoneuvon v 
hiilidioksidipäästöt määritettynä 2.1 
kohdan mukaisesti

Vout on 2 artiklan 1 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitettuihin luokkiin 
kuuluvien päästöttömien raskaiden 
hyötyajoneuvojen kokonaismäärä 
kerrottuna kahdella, enintään kuitenkin 
1,5 prosenttia määrästä Vconv.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta – 2.7 alakohta – kaava

Komission teksti Tarkistus

CO2 = ZLEV × ∑ sg share,sg × MPWsg × 
avgCO2sg

CO2 = ∑ sg share,sg × MPWsg × avgCO2sg

jossa: jossa:

∑ sg         on kaikkia alaryhmiä edustava 
summa

∑ sg         on kaikkia alaryhmiä edustava 
summa

ZLEV määritetään 2.3 kohdan mukaisesti
share,sg     määritetään 2.4 kohdan 
mukaisesti

share,sg     määritetään 2.4 kohdan 
mukaisesti

MPWsg      määritetään 2.6 kohdan 
mukaisesti

MPWsg      määritetään 2.6 kohdan 
mukaisesti

avgCO2sg  määritetään 2.2 kohdan 
mukaisesti

avgCO2sg  määritetään 2.2 kohdan 
mukaisesti

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 kohta – 1 alakohta – kaava – 1 rivi

Komission teksti Tarkistus

T = ∑ sg sharesg × MPWsg × (1 - rf) × 
rCO2sg

T = ZLEV_benchmark_factor * ∑ sg 
sharesg × MPWsg × (1 - rf) × rCO2sg
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Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 kohta – 1 alakohta – kaava – 4 rivi

Komission teksti Tarkistus

rf on 1 artiklan ensimmäisen kohdan a ja b 
alakohdan mukaisesti kalenterivuodelle 
määritetty CO2-päästövähennystavoite (%)

rf on 1 artiklan ensimmäisen alakohdan a 
ja b alakohdan mukaisesti 
kalenterivuodelle määritetty CO2-
päästövähennystavoite (%)

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ajanjaksolla 2025–2029 
ZLEV_benchmark_factor on (1+y-x), 
jollei tämä summa ole suurempi kuin 1,03 
tai pienempi kuin 0,97, missä tapauksessa 
ZLEV_benchmark_factor on 1,03 tai 0,97 
tapauksen mukaan
jossa:
x on 5 %;
y on päästöttömien ja vähäpäästöisten 
ajoneuvojen osuus valmistajan uusina 
rekisteröidyistä raskaista 
hyötyajoneuvoista laskettuna sellaisten 
luokkaan N kuuluvien päästöttömien 
ajoneuvojen, jotka eivät kuulu asetuksen 
(EU) N:o 510/2011 soveltamisalaan ja 
jotka eivät ominaisuuksiltaan ole 
2 artiklan 1 kohdan a–d alakohdan 
mukaisia, kokonaismäärän ja sellaisten 
päästöttömien ja vähäpäästöisten 
ajoneuvojen, jotka ovat 2 artiklan 
1 kohdan a–d alakohdan mukaisia, 
kokonaismäärän summana, kun 
jokaiselle niistä on laskettu 
ZLEV_specific-arvo seuraavan kaavan 
mukaisesti, jaettuna kyseisenä 
kalenterivuonna rekisteröityjen 
ajoneuvojen kokonaismäärällä.
ZLEV_specific = 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), 
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jossa
CO2v on päästöttömän tai vähäpäästöisen 
raskaan hyötyajoneuvon v 
hiilidioksidipäästöt g/km määritettynä 2.1 
kohdan mukaisesti
rCO2sg määritetään 3 jakson mukaisesti.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 4 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vuonna 2030 ZLEV_benchmark_factor 
on (1+y-x), jollei tämä summa ole 
suurempi kuin 1,05, missä tapauksessa 
ZLEV_benchmark_factor on 1,05;
jos summa on 1,0–0,98, 
ZLEV_benchmark_factor on 1,0;
jos summa on alle 0,95, 
ZLEV_benchmark_factor on 0,95,
jossa:
x on 20 prosenttia, jollei 13 artiklassa 
tarkoitetusta uudelleentarkastelusta 
muuta johdu.
y on päästöttömien ja vähäpäästöisten 
ajoneuvojen osuus valmistajan uusina 
rekisteröidyistä raskaista 
hyötyajoneuvoista laskettuna sellaisten 
luokkaan N kuuluvien päästöttömien 
ajoneuvojen, jotka eivät kuulu asetuksen 
(EU) N:o 510/2011 soveltamisalaan ja 
jotka eivät ominaisuuksiltaan ole 
2 artiklan 1 kohdan a–d alakohdan 
mukaisia, kokonaismäärän ja sellaisten 
päästöttömien ja vähäpäästöisten 
ajoneuvojen, jotka ovat 2 artiklan 
1 kohdan a–d alakohdan mukaisia, 
kokonaismäärän summana, kun 
jokaiselle niistä on laskettu 
ZLEV_specific-arvo seuraavan kaavan 
mukaisesti, jaettuna kyseisenä 
kalenterivuonna rekisteröityjen 
ajoneuvojen kokonaismäärällä.
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ZLEV_specific = 1- (CO2v/(0,5*rCO2sg), 
jossa
CO2v on päästöttömän tai vähäpäästöisen 
raskaan hyötyajoneuvon v 
hiilidioksidipäästöt g/km määritettynä 2.1 
kohdan mukaisesti
rCO2sg määritetään 3 jakson mukaisesti.


