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LYHYET PERUSTELUT 

Liikkuvuus on välttämätöntä: ihmiset ja tavarat liikkuvat enemmän kuin koskaan, ja tämä 

suuntaus jatkuu tulevaisuudessa. Rahtiliikenteen odotetaan kasvavan 60 prosenttia vuodesta 

2010 vuoteen 2050, kun toimitusketjut tulevat globaalimmiksi. Liikkuvuudella on keskeinen 

rooli EU:n taloudessa ja yhteiskunnassa. Maanteiden tavaraliikenteen osuus 

kasvihuonekaasupäästöistä on myös huomattava, ja koska EU on sitoutunut saavuttamaan 

kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, näitä päästöjä on vähennettävä jatkossa. Tämän tavoitteen 

saavuttaminen edellyttää yhdistelmää erilaisista ratkaisuista, jotka ovat toteuttamiskelpoisia ja 

realistisia ja joiden perustana ovat vakaat ja ennakoitavat sääntelypuitteet. Siksi valmistelija 

katsoo, että on tärkeää säädellä raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästörajoja EU:n 

tasolla, jotta vältetään markkinoiden pirstaloituminen ja erot sääntöjen noudattamisessa 

unionin eri osissa. 

Valmistelija katsoo, että on tärkeää löytää tasapaino liikenteen päästötavoitteiden, EU:n 

autoteollisuuden innovoinnin edistämisen ja unionin kilpailukyvyn vahvistamisen välillä ja 

luoda samalla korkeaa ammattitaitoa edellyttäviä työpaikkoja. Valmistelija uskoo, että vaikka 

ehdotetut raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästötavoitteet ovat kunnianhimoisia, ne 

ovat realistisia. Polttoainekustannukset ovat merkittävä osa raskaiden hyötyajoneuvojen 

käyttökustannuksia, minkä vuoksi ajoneuvojen tehokkuus on taloudellisista syistä suhteellisen 

korkea. Selkeä signaali tehokkuuden parantamiseksi entisestään antaa mahdollisuuden 

raskaiden hyötyajoneuvojen tutkimukseen ja kehittämiseen siten, että huomio kiinnitetään 

entistä enemmän ajoneuvojen tehokkuuden parantamiseen ja vähennetään siten niiden 

aiheuttamia päästöjä. 

On korostettava, että tulevaisuudessa useiden tieliikennealan toimenpiteiden, kuten 

digitalisaation, automaation, vaihtoehtoisten polttoaineiden, tieinfrastruktuurin ja 

ajoneuvoteknologian, tulevaa panosta tarvitaan kattavan lähestymistavan luomiseksi niin, että 

tieliikenteen päästöjä voidaan vähentää. Tätä koskevan lainsäädännön on oltava selkeää ja 

yksiselitteistä ja sen on tarjottava oikeanlaisia kannustimia, jotka mahdollistavat alan vakaat 

investoinnit pitkällä aikavälillä. 

Valmistelijan mielestä on selvää, että ratkaisut raskaiden hyötyajoneuvojen 

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi tulevat useista lähteistä. Siksi on erittäin tärkeää pitää 

yllä teknologian kannalta neutraalia lähestymistapaa niin, että myös uudet teknologiat voidaan 

ottaa ajoissa käyttöön. Toimijoiden kaikki pyrkimykset päästöjen vähentämiseksi olisi 

palkittava ja niitä olisi kannustettava. Uusiutuvien polttoaineiden ja uusiutuvien 

energialähteiden käytöllä voidaan tehokkaasti vähentää päästöjä. Tämän huomioon 

ottamiseksi ja raskaiden hyötyajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöjen tarkemman arvioinnin 

varmistamiseksi komission olisi luotava menetelmä, jonka avulla vuoteen 2022 mennessä 

voidaan mitata koko polttoaineketjun aikaiset päästöt, ja kun se on käytössä, tarvittaessa 

tarkistettava asiaa koskevaa lainsäädäntöä. Toinen keskeinen seikka, joka liittyy raskaiden 

hyötyajoneuvojen päästöjen vähentämiseen tulevaisuudessa, on vaihtoehtoisten polttoaineiden 

infrastruktuurin saatavuus, joka on välttämätön siirryttäessä useisiin uusiin 

ajoneuvoteknologioihin. 

Tämän asetuksen tavoitteena on raskaiden hyötyajoneuvojen energiatehokkuuden 

parantaminen. Päästöjä voidaan kuitenkin vähentää myös kehittämällä sellaisia ratkaisuja kuin 

kuorman optimointi, saattueajo, ajoneuvon hallintaa helpottavat järjestelmät, 
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kuljettajakoulutus, kannustimien luominen kaluston parantamiselle ja uudistamiselle sekä 

investointien turvaaminen infrastruktuurin kehittämiseen ja ylläpitoon. 

Komission ehdotuksessa on neljä luokkaa, joiden katsotaan edustavan 65–70:tä prosenttia 

markkinoista. Tässä yhteydessä herää kuitenkin kysymys siitä, miten vaatimusten 

noudattaminen mahdollisesti vaikuttaa muihin ajoneuvoihin, jotka eivät kuulu tämän 

asetuksen soveltamisalaan. Vaikka valmistelija ymmärtää, että kaikkien raskaiden 

hyötyajoneuvojen ei pitäisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan, on selvennettävä, että 

uudella sääntelykehyksellä ei ole kielteistä vaikutusta kyseisten ajoneuvojen markkinoille 

pääsyyn. 

 

TARKISTUKSET 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

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 

liikkuvuusjärjestelmästä puhtaampi, 

kestävämpi ja paremmin varustautunut 

välttämättömään tehtävään eli 

ilmastonmuutoksen torjumiseen. 

Tasapainon löytäminen 

hiilidioksidipäästöjen ja ilmansaasteiden 

vähentämisen, unionin autoteollisuuden 

innovoinnin lisäämisen ja unionin 

kilpailukyvyn vahvistamisen välillä 
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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) 479 final). 

 

Tarkistus  2 

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. 

Tämä asteittainen lähestymistapa antaa 

myös teollisuudelle selkeän ja varhaisen 

signaalin olla viivyttämättä 

energiatehokkaiden teknologioiden sekä 

päästöttömien ja vähäpäästöisten 

ajoneuvojen käyttöönottoa markkinoilla. 

 

Tarkistus  3 

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 
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tässä ajoneuvoluokassa. 

 

Tarkistus  4 

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  5 

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 
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kilpailulainsäädännön soveltamista. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) On syytä ottaa huomioon 

päästövähennystasot, jotka raskaiden 

hyötyajoneuvojen olisi saavutettava, sekä 

ajoneuvokaluston tarvittava 

uusiutumisaika. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (12 a) On painotettava, että suurin osa 

unionin tavaraliikenteen harjoittajista on 

pk-yrityksiä, joiden mahdollisuudet saada 

rahoitusta ovat rajalliset. Tämän 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  8 

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 

(13) Kun otetaan huomioon innovaatiot 

ja uusien raskaiden hyötyajoneuvojen 

polttoainetehokkuutta parantavan 

teknologian soveltaminen ja edistäminen, 

sekä VECTO-välinettä että asetusta 

(EU) 2017/2400 on tarpeen kehittää ja 
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ajoin. päivittää jatkuvasti ja hyvissä ajoin, jotta 

niissä voidaan huomioida kaikki 

saatavilla olevat polttoainetta säästävät 

teknologiat, kuten rekkojen saattueajo, ja 

markkinoilla oleviin ajoneuvojen 

runkoihin, perävaunuihin ja 

puoliperävaunuihin tehtävät parannukset. 

Kun otetaan huomioon näiden uusien 

teknologioiden keskeinen merkitys 

liikennealan hiilidioksidipäästöjen 

vähentämisessä, VECTO-välineen oikea-

aikainen ja kattava päivittäminen on 

olennainen tekijä raskaiden 

hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 

vähentämisessä. Päivitys olisi tehtävä 

vuosittain VECTO-välineen pitämiseksi 

uusimman teknologian tasalla, ja unionin 

toimielinten olisi osoitettava tähän 

riittävät resurssit. Komissio esittää 

vuosittain VECTO-välineen kattamista 

teknologioista sähköisesti päivitetyn 

luettelon vastaavine aikatauluineen ja 

asettaa sen julkisesti saataville. 

 

Tarkistus  9 

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, 

esteettömän ja 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. 
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Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (15 a) Hiilidioksidipäästöjä koskevan 

seurannan olisi perustuttava koko 

polttoaineketjua koskevaan 

lähestymistapaan, jotta voidaan 

huomioida polttoaineen tai energian 

ympäristötehokkuus ja ajoneuvojen 

loppukäyttö. Tällaisen lähestymistavan 

avulla voitaisiin arvioida realistisemmin 

ajoneuvojen ympäristötehokkuutta. Siksi 

komission olisi kehitettävä menetelmä, 

jolla koko polttoaineketjua koskevat 

päästöt voidaan kirjata viimeistään 

1 päivänä tammikuuta 2022, ja 

ehdotettava tarvittaessa tämän asetuksen 

tavoitteiden mukauttamista vastaavasti 

sen 13 artiklassa säädetyn 

uudelleentarkastelun yhteydessä. 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Nesteytetty maakaasu (LNG) on 

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 

(16) Markkinoilla on jo nyt saatavana 

monia vaihtoehtoisia polttoaineita. 
Nesteytetty maakaasu (LNG) on 

käytettävissä dieselin vaihtoehtona 

raskaiden hyötyajoneuvojen polttoaineena. 

Vetyyn perustuva tekniikka on myös 

kiinnostava tutkimus- ja kehitysala, 

erityisesti kun sen synteesissä käytetty 

energia on peräisin kestävistä ja 

uusiutuvista lähteistä. Nykyisen ja tulevan 

innovatiivisemman LNG-pohjaisen 

teknologian käyttöönotto edistää osaltaan 

hiilidioksidipäästötavoitteiden 

saavuttamista lyhyellä ja keskipitkällä 

aikavälillä, sillä LNG-teknologian käyttö 
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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. 

tuottaa dieselajoneuvoja pienemmät 

hiilidioksidipäästöt. Keskipitkällä ja 

pitkällä aikavälillä nesteytetty biokaasu 

(LBG) mahdollistaa raskaiden 

hyötyajoneuvojen merkittävät 

hiilidioksidipäästövähennykset. 
Nesteytettyä maakaasua käyttävien 

ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 

vähennyspotentiaali näkyy jo 

täysimääräisesti VECTO-järjestelmässä, ja 

tulevaisuudessa siinä olisi otettava 

huomioon myös muut kestävät 

vaihtoehtoiset polttoaineet. 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. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (16 a) Vaihtoehtoisilla polttoaineilla, 

erityisesti direktiivin 2016/0382 2 artiklan 

s ja ee alakohdassa määritellyillä 

synteettisillä polttoaineilla ja kehittyneillä 

uusiutuvilla polttoaineilla, voi olla 

ratkaiseva merkitys pyrittäessä 

irrottautumaan hiilestä liikennealalla 

pitkällä aikavälillä. Jotta nämä 

polttoaineet olisivat hinnoiltaan 

kilpailukykyisiä, on varmistettava niiden 

teknologinen kehitys ja laajamittainen 

teollistaminen. Tunnustamalla tässä 

asetuksessa kyseisten polttoaineiden 

suotuisat vaikutukset 

hiilidioksidipäästöihin voidaan osaltaan 

edistää kyseistä prosessia. 
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Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (16 b) Saattueajoon perustuvien 

teknologioiden käyttöönotto edistää 

osaltaan polttoaineenkulutuksen ja 

hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, koska 

se vähentää merkittävästi kuorma-autojen 

polttoaineenkulutusta ja raskaiden 

hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 16 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (16 c) Liikenteen hiilidioksidipäästöjen 

vähentämiseksi tässä asetuksessa olisi 

otettava huomioon Euroopan parlamentin 

ja neuvoston direktiivin 

2014/94 2 artiklan 1 kohdassa luetellut 

vaihtoehtoiset polttoaineet. Markkinoilla 

jo olevat vaihtoehtoiset polttoaineet olisi 

lisättävä alusta alkaen raskaiden 

ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja 

polttoaineenkulutuksen sääntelyyn. 

Tämän asetuksen olisi mahdollistettava 

uuden sukupolven polttoaineiden 

huomioon ottaminen viipymättä. 

Vaihtoehtoisten polttoaineiden huomioon 

ottaminen hiilidioksidipäästöissä ja 

polttoaineenkulutuksessa kannustaisi 

ajoneuvojen valmistajia tuomaan 

markkinoille ajoneuvoja, jotka käyttävät 

vaihtoehtoista polttoainetta, ja 

kannustaisi samalla polttoaineen 

toimittajia lisäämään vaihtoehtoisten 

polttoaineiden saatavuutta markkinoilla. 

Komission julkisessa kuulemisessa 

83 prosenttia sidosryhmistä oli täysin 

samaa mieltä tai usein samaa mieltä siitä, 

että raskaiden hyötyajoneuvojen 
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hiilidioksidipäästöissä olisi otettava 

huomioon myös vaihtoehtoiset 

polttoaineet. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 19 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(19) On tarpeen varmistaa, että 

päästöjen kokonaisvähennystä koskevat 

vaatimukset jakautuvat oikeudenmukaisesti 

valmistajien välillä ja niissä otetaan 

huomioon, että raskaat ajoneuvot 

poikkeavat merkittävästi toisistaan 

suunnittelun, käyttötavan, vuotuisen 

ajokilometrimäärän, hyötykuorman ja 

perävaunukonfiguraation osalta. Sen 

vuoksi on aiheellista jakaa raskaat 

ajoneuvot erillisiin alaryhmiin, jotka 

kuvaavat näiden ajoneuvojen tyypillisiä 

käyttötapoja ja teknisiä ominaisuuksia. 

Kun valmistajille asetetaan päästötavoite, 

joka on kullekin alaryhmälle määritettyjen 

tavoitteiden painotettu keskiarvo, 

valmistajat saavat myös keinon 

tasapainottaa tehokkaasti joidenkin 

alaryhmien ajoneuvojen mahdollista 

huonoa suorituskykyä tavoitteiden 

ylittymisellä toisissa alaryhmissä, ottaen 

huomioon muihin alaryhmiin kuuluvien 

ajoneuvojen käyttöiän aikaiset 

keskimääräiset hiilidioksidipäästöt. 

(19) On tarpeen varmistaa, että 

päästöjen kokonaisvähennystä koskevat 

vaatimukset jakautuvat oikeudenmukaisesti 

valmistajien välillä ja niissä otetaan 

huomioon, että raskaat ajoneuvot 

poikkeavat merkittävästi toisistaan 

suunnittelun, käyttötavan, vuotuisen 

ajokilometrimäärän, hyötykuorman ja 

perävaunukonfiguraation osalta. Sen 

vuoksi on aiheellista jakaa raskaat 

ajoneuvot erillisiin alaryhmiin, jotka 

kuvaavat näiden ajoneuvojen tyypillisiä 

käyttötapoja ja teknisiä ominaisuuksia. 

Kun valmistajille asetetaan päästötavoite, 

joka on kullekin alaryhmälle määritettyjen 

tavoitteiden painotettu keskiarvo, 

valmistajat saavat myös keinon 

tasapainottaa tehokkaasti joidenkin 

alaryhmien ajoneuvojen mahdollista 

huonoa suorituskykyä tavoitteiden 

ylittymisellä toisissa alaryhmissä, ottaen 

huomioon muihin alaryhmiin kuuluvien 

ajoneuvojen käyttöiän aikaiset 

keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ja 

noudattaen siten ”saastuttaja maksaa” -

periaatetta. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 20 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(20) Valmistajan vuotuisten 

päästötavoitteiden noudattamista olisi 

(20) Valmistajan vuotuisten 

päästötavoitteiden noudattamista olisi 
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arvioitava sen keskimääräisten 

hiilidioksidipäästöjen perusteella. 

Keskimääräisiä päästöjä määritettäessä 

olisi otettava huomioon myös ajoneuvojen 

eri alaryhmien tavoitteissa näkyvät 

erityispiirteet. Sen vuoksi valmistajan 

keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen olisi 

perustuttava kullekin alaryhmälle 

määritettyihin keskimääräisiin päästöihin, 

mukaan lukien niiden oletettuun 

keskimääräiseen vuotuiseen 

ajokilometrimäärään ja keskimääräiseen 

hyötykuormaan perustuva painotus, joka 

vastaa käyttöikäisiä hiilidioksidin 

kokonaispäästöjä. Koska työajoneuvojen 

päästöjenvähennyspotentiaali on rajallinen, 

niitä ei pitäisi ottaa huomioon 

keskimääräisiä päästöjä laskettaessa. 

arvioitava sen keskimääräisten 

hiilidioksidipäästöjen perusteella. 

Keskimääräisiä päästöjä määritettäessä 

olisi otettava huomioon myös ajoneuvojen 

eri alaryhmien tavoitteissa näkyvät 

erityispiirteet. Sen vuoksi valmistajan 

keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen olisi 

perustuttava kullekin alaryhmälle 

määritettyihin keskimääräisiin päästöihin, 

mukaan lukien niiden oletettuun 

keskimääräiseen vuotuiseen 

ajokilometrimäärään ja keskimääräiseen 

hyötykuormaan perustuva painotus, joka 

vastaa käyttöikäisiä hiilidioksidin 

kokonaispäästöjä. Koska työajoneuvojen 

päästöjenvähennyspotentiaali on rajallinen, 

niitä ei pitäisi ottaa huomioon 

keskimääräisiä päästöjä laskettaessa, paitsi 

jos on kyse vähäpäästöisistä tai 

päästöttömistä ajoneuvoista. 

 

Tarkistus  17 

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 

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. 

(21) Toisin kuin henkilö- ja 

pakettiautoja, päästöttömiä ja 

vähäpäästöisiä raskaita ajoneuvoja ei ole 

vielä saatavilla markkinoilla, linja-autoja 

lukuun ottamatta. Siksi käyttöön olisi 

otettava erityinen superbonusten muodossa 

oleva mekanismi, jolla helpotetaan ja 

edistetään 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. 

_________________ _________________ 

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 26 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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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). 

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  18 

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) 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. Kun otetaan 

huomioon vaikeudet kaukoliikenteessä 

käytettävien päästöttömien ja 

vähäpäästöisten ajoneuvojen 

kehittämisessä, enimmäismäärää ei pitäisi 

soveltaa ajoneuvoihin, joiden ajomatka on 

yli 400 kilometriä. 

 

Tarkistus  19 

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 

(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 
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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. 

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. Koska samalla 

valmistajalla voi olla linja- ja kuorma-

autoja varten erilliset oikeushenkilöt, 

asetuksessa (EU) N:o 510/2011 

määritellyn sidossuhteessa olevien 

valmistajien ryhmän olisi voitava toimia 

valmistajana. 

 

Tarkistus  20 

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/… 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. On kuluttajien ja suuren 

yleisön edun mukaista tietää, mitkä 

valmistajat noudattavat tai eivät noudata 

uusia päästönormeja. 
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Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 31 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(31) Tämän asetuksen mukaisten 

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. 

(31) Tämän asetuksen mukaisten 

hiilidioksidipäästöjen saavuttamisen 

kannalta on olennaisen tärkeää, että 

käytössä ja tiellä 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 tiellä olevien 

raskaiden ajoneuvojen 

hiilidioksidipäästöissä. 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 34 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(34) Vuonna 2022 komissio arvioi tässä 

asetuksessa vahvistettujen 

hiilidioksidipäästönormien vaikuttavuuden 

ja etenkin päästötason, joka on määrä 

saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, sekä 

menettelyt, joiden pitäisi olla saatavilla 

kyseisen tavoitteen ja sitä seuraavien 

tavoitteiden saavuttamiseksi, ja 

hiilidioksidipäästötavoitteiden asettamisen 

muuntyyppisille raskaille 

hyötyajoneuvoille, kuten pienemmille 

kuorma-autoille, linja-autoille ja 

perävaunuille. Lisäksi arvioinnissa olisi 

käsiteltävä – ainoastaan tämän asetuksen 

soveltamista varten – näkökohtia, jotka 

koskevat sellaisia raskaita hyötyajoneuvoja 

ja ajoneuvoyhdistelmiä, kuten modulaarisia 

ratkaisuja, joiden painot ja mitat ylittävät 

(34) Vuonna 2022 komissio arvioi tässä 

asetuksessa vahvistettujen 

hiilidioksidipäästönormien vaikuttavuuden 

ja etenkin päästötason, joka on määrä 

saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, sekä 

menettelyt, joiden pitäisi olla saatavilla 

kyseisen tavoitteen ja sitä seuraavien 

tavoitteiden saavuttamiseksi, ja 

hiilidioksidipäästötavoitteiden asettamisen 

muuntyyppisille raskaille 

hyötyajoneuvoille, kuten pienemmille 

kuorma-autoille, linja-autoille ja 

perävaunuille. Lisäksi arvioinnissa olisi 

käsiteltävä – ainoastaan tämän asetuksen 

soveltamista varten – näkökohtia, jotka 

koskevat sellaisia raskaita hyötyajoneuvoja 

ja ajoneuvoyhdistelmiä, kuten modulaarisia 

ratkaisuja, joiden painot ja mitat ylittävät 
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kansallisessa liikenteessä sovellettavat 

suurimmat sallitut standardiarvot. 

kansallisessa liikenteessä sovellettavat 

suurimmat sallitut standardiarvot. Viimeksi 

mainitussa tapauksessa kuorma-autojen, 

joita käytetään suurten kuormien 

kuljettamiseen, on direktiivin (EU) 

719/20151 a mukaisesti oltava helposti 

tunnistettavissa teknisten kriteerien 

perusteella, ja komission pitäisi tunnustaa 

tämän raskaan liikenteen muodon 

suotuisat vaikutukset 

hiilidioksidipäästöihin. Komission olisi 

siirryttävä koko polttoaineketjun aikaisten 

päästöjen mittaamiseen perustuvaan 

menetelmään vuoden 2022 jälkeisiä 

tavoitteita silmällä pitäen. Raskaiden 

hyötyajoneuvojen koko polttoaineketjun 

ja elinkaaren aikaisia 

hiilidioksidipäästöjä pitäisi seurata, ja ne 

olisi julkaistava avoimesti. 

 __________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2015/719, annettu 

29 päivänä huhtikuuta 2015, tiettyjen 

yhteisössä liikkuvien tieliikenteen 

ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja 

kansainvälisessä liikenteessä sallituista 

mitoista ja suurimmista kansainvälisessä 

liikenteessä sallituista painoista annetun 

neuvoston direktiivin 96/53/EY 

muuttamisesta, EUVL L 115, 6.5.2015. 

 

Tarkistus  23 

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 

(h) ’työajoneuvolla’ raskasta 

hyötyajoneuvoa, jota ei ole tarkoitettu 

kulutustavaroiden toimittamiseen ja jonka 

korirakenteeseen on merkitty 

rekisteröinnin yhteydessä koodi direktiivin 

2007/46/EY liitteessä II olevan lisäyksen 2 

mukaisesti 
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osalta 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 i a) Tässä asetuksessa ’sidossuhteessa 

olevien valmistajien ryhmällä’ 

tarkoitetaan valmistajaa ja siihen 

sidossuhteessa olevia yrityksiä. 

Valmistajien osalta ’sidossuhteessa 

olevalla yrityksellä’ tarkoitetaan 

 a) yrityksiä, jossa valmistajalla on 

suoraan tai välillisesti 

 i) valtuudet käyttää yli puolta 

äänimäärästä tai 

 ii) valtuudet nimittää yli puolet 

hallintoneuvoston, hallituksen tai yritystä 

lain mukaan edustavien elinten jäsenistä 

tai 

 iii) oikeus johtaa yrityksen liiketoimintaa; 

 b) yrityksiä, joilla on, suoraan tai 

välillisesti, a alakohdassa luetellut 

oikeudet tai valtuudet valmistajaan 

nähden; 

 c) yrityksiä, joissa b alakohdassa 

tarkoitetulla yrityksellä on suoraan tai 

välillisesti a alakohdassa luetellut 

oikeudet tai valtuudet; 

 d) yrityksiä, joissa valmistajalla on yhden 

tai useamman a, b tai c alakohdassa 

tarkoitetun yrityksen kanssa 

a alakohdassa luetellut oikeudet tai 

valtuudet taikka joissa kahdella tai 

useammalla a, b tai c alakohdassa 

tarkoitetuista yrityksistä on yhteisesti 

tällaiset oikeudet tai valtuudet; 

 e) yrityksiä, joissa a alakohdassa luetellut 

oikeudet tai valtuudet ovat yhteisesti 

valmistajan tai yhden tai useamman 

siihen sidossuhteessa olevan a–d 



 

AD\1163230FI.docx 19/27 PE625.564v02-00 

 FI 

alakohdassa tarkoitetun yrityksen ja 

yhden tai useamman kolmannen 

osapuolen hallussa. 

Tarkistus  25 

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 35 prosenttia pienemmät kuin kunkin 

ajoneuvojen alaryhmän osalta 

vuoden 2019 lähtötason perusteella 

määritetty viitearvo 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

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

 
Komission teksti Tarkistus 

 n a) Hiilen korjauskerroin vastaa 

osuutta huoltoasemilla myydystä 

uusiutuvasta kaasusta, joka on sertifioitu 

unionin tasolla. 

  

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

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

raportointi, raskaat hyötyajoneuvot] 

mukaisesti raportoitavat tiedot valmistajan 

uusista raskaista hyötyajoneuvoista, jotka 

on rekisteröity asianomaisena vuonna, 

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

raportointi, raskaat hyötyajoneuvot] 

mukaisesti raportoitavat tiedot valmistajan 

uusista raskaista hyötyajoneuvoista, jotka 

on rekisteröity asianomaisena vuonna, 
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lukuun ottamatta työajoneuvoja lukuun ottamatta työajoneuvoja, paitsi jos 

on kyse vähäpäästöisistä tai 

päästöttömistä ajoneuvoista 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) direktiivin 2016/0382 2 artiklan s 

ja ee alakohdassa määriteltyjen 

synteettisten ja kehittyneiden uusiutuvien 

polttoaineiden osuus 

hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä 

edellyttäen, että valmistajat tuovat niitä 

polttoainemarkkinoille vapaaehtoisesti 

eikä tätä osuutta lueta hyväksi muiden 

hiilestä irrottautumista koskevien 

velvoitteiden täyttämiseksi 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b b) hiilen korjauskerroin (CCF), joka 

voidaan laskea seuraavan kaavan 

mukaisesti: CCF = kansallinen osuus (%) 

käytetystä kestävästä uusiutuvasta 

energiasta / 10. Korjauskerroin lasketaan 

erikseen diesel- ja metaaniajoneuvojen 

osalta sekä kunkin kalenterivuoden 

aikana myydyn polttoaineen osalta. 

Komission olisi rohkaistava hiilen 

korjauskertoimen käyttöönottoon, mikä 

johtaisi koko polttoaineketjun aikaisten 

päästöjen mittaamiseen perustuvan 

menetelmän käyttöönottoon. 
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Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) päästötön raskas hyötyajoneuvo 

lasketaan kahdeksi ajoneuvoksi; 

a) päästötön raskas hyötyajoneuvo 

lasketaan useaksi ajoneuvoksi 

toimintamatkasta riippuen: tällainen 

ajoneuvo lasketaan kahdeksi ajoneuvoksi, 

jos sen toimintamatka on alle 100 km, 

kolmeksi ajoneuvoksi, jos toimintamatka 

on yli 100 km, neljäksi ajoneuvoksi, jos 

toimintamatka on yli 200 km, ja viideksi 

ajoneuvoksi, jos toimintamatka on yli 

400 km; 

Tarkistus  31 

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 mukaisesti määritetty 

vertailuarvo, suhde. 

 

Tarkistus  32 

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 

3. Päästöttömyys- ja 

vähäpäästöisyystekijä saa alentaa 

valmistajan keskimääräisiä päästöjä 

enintään 3 prosenttia. Yli 400 kilometrin 

matkan kaukoliikenteen päästöttömien ja 

vähäpäästöisten raskaiden 

hyötyajoneuvojen osuus jätetään 
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vaikutus kyseiseen tekijään saa alentaa 

valmistajan keskimääräisiä päästöjä 

enintään 1,5 prosenttia. 

enimmäismäärän ulkopuolelle. 

 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(Liikapäästömaksu) = (päästöylitys x 6 800 

€/g CO2/tkm) 

(Liikapäästömaksu) = (päästöylitys x 570 

€/g CO2/tkm) 

 

Tarkistus  34 

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. Näitä 

määriä käytetään ainoastaan tukemaan 

ohjelmia, joita toteutetaan tiiviissä 

yhteistyössä työmarkkinaosapuolten 

kanssa edistämään autoteollisuuden 

siirtymistä vähäpäästöiseen liikkuvuuteen 

ja edistämään innovatiivisia ratkaisuja, 

joilla kannustetaan ottamaan nopeasti 

käyttöön päästöttömiä ja vähäpäästöisiä 

raskaita hyötyajoneuvoja. 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tätä varten komissio varmistaa, että 

valmistajilta tai tapauksen mukaan 

kansallisilta viranomaisilta on saatavilla 

vankkoja muita kuin henkilötietoja 

raskaiden hyötyajoneuvojen todellisista 

2. Tätä varten komissio varmistaa, että 

valmistajilta tai tapauksen mukaan 

kansallisilta viranomaisilta on julkisesti 

saatavilla vankkoja muita kuin 

henkilötietoja raskaiden hyötyajoneuvojen 
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ajonaikaisista hiilidioksidipäästöistä ja 

energiankulutuksesta. 

todellisista ajonaikaisista 

hiilidioksidipäästöistä ja 

energiankulutuksesta nykyisten, erilaiset 

käyttötyypit kattavien 

tiedonkeruujärjestelmien standardoinnin 

perusteella. Komissio arvioi, voidaanko 

todellisten ajonaikaisten 

hiilidioksidipäästöjen testit toteuttaa 

kannettavilla 

päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS). 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. VECTO-simulointivälineen 

päivittäminen Komissio päivittää 

vuosittain VECTO-simulointivälineen 

asetuksen (EU) 2017/2400 mukaisesti, 

jotta voidaan ottaa huomioon 

polttoainetta säästävien teknologioiden 

käyttöönotto, muun muassa rekkojen 

saattueajo, sekä perävaunujen, 

puoliperävaunujen ja jäykkien runkojen 

parannukset. Päivityksen yhteydessä on 

huomioitava VECTO-välineen avulla 

saatujen tulosten ja tieliikenteen 

todellisten hiilidioksidipäästöjen väliset 

eroavaisuudet. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 
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, 

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, 
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komissiolle siirretään valta antaa 

delegoituja säädöksiä 15 artiklan 

mukaisesti seuraavien liitteissä I ja II 

vahvistettujen säännösten muuttamiseksi: 

komissio päivittää vuosittain VECTO-

simulointivälinettä ja sille siirretään valta 

antaa delegoituja säädöksiä 15 artiklan 

mukaisesti seuraavien liitteissä I ja II 

vahvistettujen säännösten muuttamiseksi: 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta 

 

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, menetelmistä, joilla 

voidaan mitata koko polttoaineketjun 

aikaiset päästöt, 1 artiklan mukaisesti 

vuodeksi 2030 määritettävästä CO2-

päästöjen vähentämistavoitteesta ja 

muuntyyppisten raskaiden 

hyötyajoneuvojen – perävaunut mukaan 

lukien – hiilidioksidin 

vähentämistavoitteiden asettamisesta sekä 

eurooppalaisista 

moduulijärjestelmäyhdistelmistä. 

Komissio antaa myös kertomuksen 

edistymisestä elinkaaren aikaisten 

päästöjen laskennassa käytettävän 

edustavan menetelmän käyttöönotossa. 

Kertomukseen sisällytetään myös arvio 

niiden menettelyjen vaikuttavuudesta, jotka 

koskevat etenkin päästöttömiä ja 

vähäpäästöisiä ajoneuvoja (erityisesti linja-

autoja) ja niiden määritelmää, 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 arvioi tätä 

kertomusta varten kaikki tärkeimmät 

parametrit, jotka vaikuttavat 

vaihtoehtoisten voimalaitteiden 

käyttöönottoon markkinoilla, 
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tarkastelemalla seuraavia indikaattoreita: 

 – latausinfrastruktuurin laajeneminen 

 – tarjolla olevien ajoneuvojen valikoima 

(kuten akkukäyttöiset sähköajoneuvot, 

ladattavat hybridiautot ja 

polttokennokäyttöiset autot) 

 – öljyn ja polttoaineen keskihinnat 

 – tukien ja muiden kuin rahallisten 

kannustimien tasot 

 – muut tekijät, kuten julkisten 

hankintojen taso. 

__________________ __________________ 

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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