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7.11.2018 A8-0354/75 

Tarkistus  75 

Damiano Zoffoli 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille raskaille hyötyajoneuvoille 

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

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

 

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 

tapauksen mukaan yhteenliittymän 

johtajalle seuraavalla kaavalla laskettavan 

liikapäästömaksun: 

 Vuosina 2025–2029: 

(Liikapäästömaksu) = (päästöylitys x 

6 800 €/g CO2/tkm) 

(Liikapäästömaksu) = (päästöylitys x 

5 000 €/g CO2/tkm) 

 Vuodesta 2030 alkaen: 

 (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. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/76 

Tarkistus  76 

Damiano Zoffoli 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille raskaille hyötyajoneuvoille 

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

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Komissio kehittää 31 päivään 

joulukuuta 2020 mennessä erityisen 

menetelmän uusiutuvan energian 

direktiivissä (RED II) säädetyt 

kestävyyskriteerit täyttävien kehittyneiden 

ja uusiutuvien kaasumaisten liikenteen 

polttoaineiden käytön vaikutuksen 

huomioon ottamiseksi CNG- ja 

LNG-sovellusten osalta ajoneuvokannan 

keskimääräisten päästöjen laskennassa. 

Menetelmään on tarvittaessa liitettävä 

ehdotus tämän asetuksen muuttamisesta. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/77 

Tarkistus  77 

Damiano Zoffoli 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille raskaille hyötyajoneuvoille 

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

Ehdotus asetukseksi 

16 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 16 a artikla 

 Neuvoston direktiivin 96/53/EY 

muuttaminen  

 Lisätään direktiivin 96/53/EY1 liitteessä I 

olevan 2.2.4.2 alakohdan jälkeen 

alakohdat seuraavasti: 

”2.2.5 Asetuksen (EU) .../2018 [ehdotus 

asetukseksi COM(2018)0284] 5 artiklan 

2 kohdan b alakohdassa määritettyä 

vaihtoehtoisella polttoaineella toimivien 

ajoneuvoyhdistelmien suurinta sallittua 

painoa korotetaan vaihtoehtoisen 

polttoaineteknologian edellyttämällä 

lisäpainolla, jonka enimmäismäärä on 

1 tonni. 

 2.2.6 Päästöttömien 

ajoneuvoyhdistelmien suurinta sallittua 

painoa korotetaan päästöttömien 

teknologioiden edellyttämällä lisäpainolla, 

joka riippuu ajoneuvon päästöttömästä 

toimintamatkasta ja jonka 

enimmäismäärä on 2 tonnia. Komissio 

hyväksyy viimeistään 1 päivänä 

heinäkuuta 2019 kaavan edellytetyn 

painon laskemiseksi.” 

 ____________________________ 

 1 Neuvoston direktiivi 96/53/EY, annettu 

25 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen 
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yhteisössä liikkuvien tieliikenteen 

ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja 

kansainvälisessä liikenteessä sallituista 

mitoista ja suurimmista kansainvälisessä 

liikenteessä sallituista painoista (EYVL L 

235, 17.9.1996, s. 59). 

Or. en 

Perustelu 

Liitteessä I olevassa 2.3 kohdassa tarkoitetut vaihtoehtoisella polttoaineella toimivat 

moottoriajoneuvot saavat jo hyvityksen, jolla ne voivat kompensoida vaihtoehtoisten 

voimansiirtojärjestelmien edellyttämää lisäpainoa. Sitä olisi kuitenkin sovellettava vain 

jäykkiin ajoneuvoihin eikä puoliperävaunuyhdistelmiin. Johdonmukaisuuden vuoksi ja jotta 

vaihtoehtoinen teknologia voi yleistyä tällä markkinasektorilla, painoa koskevaa poikkeusta 

olisi sovellettava myös puoliperävaunuyhdistelmiin. Päästöttömät ajoneuvot (kuten 

akkukäyttöiset sähköajoneuvot) ovat vielä painavampia, ja siksi niille olisi myönnettävä 

suurempi poikkeus markkinaosuuden kasvun mahdollistamiseksi. Painoa koskevan 

poikkeuksen olisi perustuttava ajoneuvon toimintamatkaan. 

 

 


