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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.11.2018 A8-0354/79 

Tarkistus  79 

Christofer Fjellner 

PPE-ryhmän puolesta 

John Procter 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille raskaille hyötyajoneuvoille 

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

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 

35 prosenttia 13 artiklassa säädetyn 

uudelleentarkastelun mukaisesti. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.11.2018 A8-0354/80 

Tarkistus  80 

Christofer Fjellner 

PPE-ryhmän puolesta 

John Procter 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille raskaille hyötyajoneuvoille 

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

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 alle 35 prosenttia pienemmät kuin 

kullekin ajoneuvojen alaryhmälle 

vuoden 2019 lähtötason perusteella 

määritetty viitearvo 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.11.2018 A8-0354/81 

Tarkistus  81 

Christofer Fjellner 

PPE-ryhmän puolesta 

John Procter 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille raskaille hyötyajoneuvoille 

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

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) vähäpäästöinen raskas 

hyötyajoneuvo lasketaan enintään kahdeksi 

ajoneuvoksi sen mukaan, mikä on sen CO2-

päästöjen ja kynnyspäästötason 350 g 

CO2/km suhde. 

b) vähäpäästöinen raskas 

hyötyajoneuvo lasketaan enintään kahdeksi 

ajoneuvoksi sen mukaan, mikä on sen CO2-

päästöjen ja kynnyspäästötason, joka on 

35 prosenttia pienempi kuin kullekin 

ajoneuvojen alaryhmälle vuoden 2019 

lähtötason perusteella määritetty 

viitearvo, suhde. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.11.2018 A8-0354/82 

Tarkistus  82 

Christofer Fjellner 

PPE-ryhmän puolesta 

John Procter 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille raskaille hyötyajoneuvoille 

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

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. 

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 5 prosenttia vuodesta 2030 

alkaen. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.11.2018 A8-0354/83 

Tarkistus  83 

Christofer Fjellner 

PPE-ryhmän puolesta 

John Procter 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille raskaille hyötyajoneuvoille 

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

Ehdotus asetukseksi 

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

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 n a)  ’hiilen korjauskertoimella’ 

kerrointa, joka vastaa huoltoasemilla 

myydyn uusiutuvan polttoaineen osuutta, 

joka on sertifioitava unionin tasolla. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.11.2018 A8-0354/84 

Tarkistus  84 

Christofer Fjellner 

PPE-ryhmän puolesta 

John Procter 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille raskaille hyötyajoneuvoille 

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

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissio vahvistaa vuodesta 2020 

alkaen ja kunakin seuraavana 

kalenterivuonna 10 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 

kunkin valmistajan keskimääräiset CO2-

päästöt grammoina tonnikilometriä kohden 

edellisen kalenterivuoden osalta ottaen 

huomioon seuraavat: 

1. Komissio vahvistaa vuodesta 

2020 alkaen ja kunakin seuraavana 

kalenterivuonna 10 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetuilla täytäntöönpanosäädöksillä 

kunkin valmistajan keskimääräiset CO2-

päästöt grammoina tonnikilometriä 

kohden edellisen kalenterivuoden osalta 

ottaen huomioon seuraavat: 

a) asetuksen (EU) 2018/... [seuranta 

ja raportointi, raskaat hyötyajoneuvot] 

mukaisesti raportoitavat tiedot 

valmistajan uusista raskaista 

hyötyajoneuvoista, jotka on rekisteröity 

asianomaisena vuonna, lukuun ottamatta 

työajoneuvoja 

a) asetuksen (EU) 2018/... [seuranta 

ja raportointi, raskaat hyötyajoneuvot] 

mukaisesti raportoitavat tiedot 

valmistajan uusista raskaista 

hyötyajoneuvoista, jotka on rekisteröity 

asianomaisena vuonna, lukuun ottamatta 

työajoneuvoja, paitsi jos ne ovat 

vähäpäästöisiä tai päästöttömiä 

ajoneuvoja 
b) 5 artiklan mukaisesti määritettävä 

päästöttömyys- ja vähäpäästöisyystekijä. 

b) 5 artiklan mukaisesti määritettävä 

päästöttömyys- ja vähäpäästöisyystekijä 

 b a) liitteessä I olevan 2.1 a kohdan 

mukaisesti määrittävän hiilen 

korjauskertoimen soveltaminen. 

Or. en 

 

 


