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Tarkistus 9
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnässä käytettäviä 
päästövaatimuksia on tiukennettu 
vaiheittain merkittävästi Euro-normien 
käyttöönoton ja myöhemmän tarkistamisen 
myötä. Vaikka ajoneuvojen päästöt ovat 
yleisesti ottaen vähentyneet huomattavasti 
eri säänneltyjen epäpuhtauksien osalta, 
näin ei ole käynyt dieselmoottorien NOx-
päästöjen ja bensiinikäyttöisten 
suoraruiskutusmoottorien hiukkaspäästöjen 
tapauksessa etenkään silloin, kun kyse on 
kevyiden hyötyajoneuvojen moottoreista. 
Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan sen 
vuoksi toimia.

(3) Moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnässä käytettäviä 
päästövaatimuksia on tiukennettu 
vaiheittain merkittävästi Euro-normien 
käyttöönoton ja myöhemmän tarkistamisen 
myötä. Vaikka ajoneuvojen päästöt ovat 
yleisesti ottaen vähentyneet huomattavasti 
eri säänneltyjen epäpuhtauksien osalta, 
näin ei ole käynyt dieselmoottorien NOx-
päästöjen ja bensiinikäyttöisten 
suoraruiskutusmoottorien hiukkaspäästöjen 
tapauksessa etenkään silloin, kun kyse on 
kevyiden hyötyajoneuvojen moottoreista, 
mikä johtuu pääasiassa laittomista 
käytännöistä, joiden seurauksena 
laboratoriossa mitatut päästöt ovat 
poikenneet todellisissa käyttöolosuhteissa 
syntyvistä päästöistä, esimerkkinä 
vaaralliset hiukkaspiikit, kun ajoneuvot 
puhdistavat suodattimiaan. Tilanteen 
korjaamiseksi tarvitaan sen vuoksi toimia, 
jotta varmistetaan, että Euro 6 -
päästörajoja noudatetaan tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa, ja jotta jäsenvaltiot 
voivat täyttää unionin ilmanlaatunormit 
viipymättä erityisesti kaupunkialueilla.

Or. en

Tarkistus 10
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(3) Moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnässä käytettäviä 
päästövaatimuksia on tiukennettu 
vaiheittain merkittävästi Euro-normien 
käyttöönoton ja myöhemmän tarkistamisen 
myötä. Vaikka ajoneuvojen päästöt ovat 
yleisesti ottaen vähentyneet huomattavasti 
eri säänneltyjen epäpuhtauksien osalta, 
näin ei ole käynyt dieselmoottorien NOx-
päästöjen ja bensiinikäyttöisten 
suoraruiskutusmoottorien hiukkaspäästöjen 
tapauksessa etenkään silloin, kun kyse on 
kevyiden hyötyajoneuvojen moottoreista. 
Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan sen 
vuoksi toimia.

(3) Moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnässä käytettäviä 
päästövaatimuksia on tiukennettu 
vaiheittain merkittävästi Euro-normien 
käyttöönoton ja myöhemmän tarkistamisen 
myötä. Vaikka ajoneuvojen päästöt ovat 
yleisesti ottaen vähentyneet huomattavasti 
eri säänneltyjen epäpuhtauksien osalta, 
näin ei ole käynyt dieselmoottorien NOx-
päästöjen ja bensiinikäyttöisten 
suoraruiskutusmoottorien hiukkaspäästöjen 
tapauksessa etenkään silloin, kun kyse on 
kevyiden hyötyajoneuvojen moottoreista. 
Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan sen 
vuoksi toimia, mutta tässä yhteydessä olisi 
otettava huomioon käyttöolosuhteisiin 
liittyvät erot typen oksidien 
päästöparametreissa ja tehtävä ero 
kevyiden hyötyajoneuvojen ja 
henkilöautojen välillä sekä valittava 
toimenpiteet ajo-olosuhteiden ja 
ajoneuvojen käyttötarkoituksen 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Kumpaakin ajoneuvoluokkaa koskevissa toimenpiteissä olisi otettava huomioon kyseiseen 
luokkaan kuuluvien ajoneuvojen käyttötarkoitus sekä niiden NOx-päästöjen vaikutukset.

Tarkistus 11
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnässä käytettäviä 
päästövaatimuksia on tiukennettu 
vaiheittain merkittävästi Euro-normien 
käyttöönoton ja myöhemmän tarkistamisen 
myötä. Vaikka ajoneuvojen päästöt ovat 
yleisesti ottaen vähentyneet huomattavasti 

(3) Moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnässä käytettäviä 
päästövaatimuksia on tiukennettu 
vaiheittain merkittävästi Euro-normien 
käyttöönoton ja myöhemmän tarkistamisen 
myötä. Vaikka ajoneuvojen päästöt ovat 
yleisesti ottaen vähentyneet huomattavasti 
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eri säänneltyjen epäpuhtauksien osalta, 
näin ei ole käynyt dieselmoottorien NOx-
päästöjen ja bensiinikäyttöisten 
suoraruiskutusmoottorien hiukkaspäästöjen 
tapauksessa etenkään silloin, kun kyse on 
kevyiden hyötyajoneuvojen moottoreista. 
Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan sen 
vuoksi toimia.

eri säänneltyjen epäpuhtauksien osalta, 
näin ei ole käynyt dieselmoottorien NOx-
päästöjen ja bensiinikäyttöisten 
suoraruiskutusmoottorien hiukkaspäästöjen 
tapauksessa etenkään silloin, kun kyse on 
kevyiden hyötyajoneuvojen moottoreista. 
Jotta NOx-päästöjä voidaan vähentää 
edelleen todellisissa ajo-olosuhteissa, on 
kehitettävä uutta teknologiaa PEMS-
laitteiden sertifioinnin ja standardoinnin 
myötä.

Or. en

Tarkistus 12
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio teki asetuksessa (EY) N:o 
692/2008 vahvistetuista 
tyyppihyväksyntään sovellettavista 
menettelyistä, testeistä ja vaatimuksista 
seikkaperäisen analyysin omien 
tutkimustensa ja ulkoisten tietojen 
perusteella ja havaitsi, että Euro 5- tai Euro 
6 -vaatimusten mukaisten ajoneuvojen 
ajamisesta tieliikenteessä todellisuudessa 
syntyvät päästöt ylittävät merkittävästi ne 
päästöt, jotka on mitattu säännösten 
mukaisen uuden eurooppalaisen ajosyklin 
(NEDC) mukaisesti, etenkin 
dieselajoneuvojen typen oksidien päästöjen 
osalta.

(4) Komissio teki asetuksessa (EY) N:o 
692/2008 vahvistetuista 
tyyppihyväksyntään sovellettavista 
menettelyistä, testeistä ja vaatimuksista 
seikkaperäisen analyysin omien 
tutkimustensa ja ulkoisten tietojen 
perusteella ja havaitsi, että Euro 5- tai Euro 
6 -vaatimusten mukaisten ajoneuvojen 
ajamisesta tieliikenteessä todellisuudessa 
syntyvät päästöt ylittävät lähes kaikissa 
tapauksissa merkittävästi ne päästöt, jotka 
on mitattu säännösten mukaisen uuden 
eurooppalaisen ajosyklin (NEDC) 
mukaisesti, etenkin dieselajoneuvojen 
typen oksidien päästöjen osalta.

Or. en

Tarkistus 13
Andor Deli

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetuksessa (EU) N:o 2016/64621 
vahvistettiin RDE-testausmenettelyn 
soveltamispäivät ja RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Sitä 
varten käytettiin epäpuhtauskohtaisia 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja, 
joilla otetaan huomioon kannettavilla 
päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) 
tehtyjen mittausten tilastollinen ja tekninen 
epävarmuus.

(6) Asetuksessa (EU) N:o 2016/64621 
vahvistettiin RDE-testausmenettelyn 
soveltamispäivät ja RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Sitä 
varten käytettiin epäpuhtauskohtaisia 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja, 
joilla otetaan huomioon kannettavilla 
päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) 
tehtyjen mittausten tilastollinen ja tekninen 
epävarmuus. Päästörajoja koskeva 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluku ja 
laitteistoon liittyvä virhemarginaali olisi 
erotettava toisistaan.

_________________ _________________
21 Komission asetus (EU) 2016/646, 
annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 
muuttamisesta kevyiden henkilö- ja 
hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta 
(EUVL L 109, 26.4.2016. s. 1).

21 Komission asetus (EU) 2016/646, 
annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 
muuttamisesta kevyiden henkilö- ja 
hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta 
(EUVL L 109, 26.4.2016. s. 1).

Or. en

Tarkistus 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetuksessa (EU) N:o 2016/64621 
vahvistettiin RDE-testausmenettelyn 
soveltamispäivät ja RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Sitä 
varten käytettiin epäpuhtauskohtaisia 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja, 
joilla otetaan huomioon kannettavilla 
päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) 
tehtyjen mittausten tilastollinen ja tekninen 
epävarmuus.

(6) Asetuksessa (EU) N:o 2016/64621 
vahvistettiin RDE-testausmenettelyn 
soveltamispäivät ja RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Sitä 
varten otettiin käyttöön 
epäpuhtauskohtaiset 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut, ja 
erillisiä virhemarginaaleja käytettiin 
ottamaan huomioon kannettavilla 
päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) 
tehtyjen mittausten tilastollinen ja tekninen 
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epävarmuus.

_________________ _________________
21 Komission asetus (EU) 2016/646, 
annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 
muuttamisesta kevyiden henkilö- ja 
hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta 
(EUVL L 109, 26.4.2016. s. 1).

21 Komission asetus (EU) 2016/646, 
annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 
muuttamisesta kevyiden henkilö- ja 
hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta 
(EUVL L 109, 26.4.2016. s. 1).

Or. en

Tarkistus 15
Kateřina Konečná

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetuksessa (EU) N:o 2016/6469 
vahvistettiin RDE-testausmenettelyn 
soveltamispäivät ja RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Sitä 
varten käytettiin epäpuhtauskohtaisia 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja, 
joilla otetaan huomioon kannettavilla 
päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) 
tehtyjen mittausten tilastollinen ja tekninen 
epävarmuus.

(6) Asetuksessa (EU) N:o 2016/6469 
vahvistettiin RDE-testausmenettelyn 
soveltamispäivät ja RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Sitä 
varten otettiin käyttöön 
epäpuhtauskohtaiset 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut, ja 
erillisiä virhemarginaaleja käytettiin 
ottamaan huomioon kannettavilla 
päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) 
tehtyjen mittausten tilastollinen ja tekninen 
epävarmuus.

_________________ _________________
21 Komission asetus (EU) 2016/646, 
annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 
muuttamisesta kevyiden henkilö- ja 
hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta 
(EUVL L 109, 26.4.2016. s. 1).

21 Komission asetus (EU) 2016/646, 
annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 
muuttamisesta kevyiden henkilö- ja 
hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta 
(EUVL L 109, 26.4.2016. s. 1).

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on palauttaa käyttöön ’marginaalin’ periaate voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti, eli kuten sitä käytetään asetuksessa 2016/646 (typen oksidien 
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osalta) ja asetuksessa 2018/1832 (hiukkasmäärän osalta). Nykyisessä lainsäädännössä 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluku jaetaan selkeästi kahteen osaan: ajoneuvon 
valmistajalle asetettu tavoite (eli vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota sovelletaan 
varsinaiseen pakoputkesta tulevien päästöjen päästörajaan) sekä kannettavan 
päästöjenmittausjärjestelmän vaihtelevuus (eli virhemarginaali).

Tarkistus 16
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Asetuksessa (EU) N:o 2016/64621 
vahvistettiin RDE-testausmenettelyn 
soveltamispäivät ja RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Sitä 
varten käytettiin epäpuhtauskohtaisia 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja, 
joilla otetaan huomioon kannettavilla 
päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) 
tehtyjen mittausten tilastollinen ja tekninen 
epävarmuus.

(6) Asetuksessa (EU) N:o 2016/64621 
vahvistettiin RDE-testausmenettelyn 
soveltamispäivät ja RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset. Sitä 
varten otettiin käyttöön 
epäpuhtauskohtaiset 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut, ja 
erillisiä virhemarginaaleja käytettiin 
ottamaan huomioon kannettavilla 
päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) 
tehtyjen mittausten tilastollinen ja tekninen 
epävarmuus.

_________________ _________________
21 Komission asetus (EU) 2016/646, 
annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 
muuttamisesta kevyiden henkilö- ja 
hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta 
(EUVL L 109, 26.4.2016. s. 1).

21 Komission asetus (EU) 2016/646, 
annettu 20 päivänä huhtikuuta 2016, 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 
muuttamisesta kevyiden henkilö- ja 
hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 6) osalta 
(EUVL L 109, 26.4.2016. s. 1).

Or. en

Tarkistus 17
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus
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(6 a) Euroopan parlamentti antoi 4 
päivänä huhtikuuta 2017 neuvostolle ja 
komissiolle autoalan päästömittauksia 
käsittelevän tutkimuksen johdosta 
suosituksen21 a, jossa komissiota ja 
jäsenvaltioita kehotettiin ryhtymään 
tiukempiin toimenpiteisiin 
päästöhuijausskandaalin johdosta sekä 
erityisesti kehotettiin painokkaasti 
komissiota tarkastelemaan uudelleen 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja, 
jotta ne voitaisiin alentaa 1:een 
viimeistään vuonna 2021.
_________________
21 aEUVL C 298, 23.8.2018, s. 140.

Or. en

Tarkistus 18
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Unionin yleinen tuomioistuin antoi 
13 päivänä joulukuuta 2018 tuomion 
yhdistetyissä asioissa T-339/16, T-352/16 
ja T-391/16,22 joissa haettiin asetuksen 
(EU) 2016/646 kumoamista. Yleinen 
tuomioistuin kumosi asetuksen (EU) 
2016/646 sen osan, jossa vahvistettiin 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut, 
joilla arvioidaan, vastaavatko RDE-testien 
tulokset asetuksessa (EY) N:o 715/2007 
vahvistettuja päästöraja-arvoja. 
Tuomioistuin katsoi, että 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut olisi 
voinut vahvistaa vain lainsäätäjä, koska ne 
liittyvät säädöksen (asetus (EY) N:o 
715/2007) olennaiseen osaan.

(7) Unionin yleinen tuomioistuin antoi 
13 päivänä joulukuuta 2018 tuomion 
yhdistetyissä asioissa T-339/16, T-352/16 
ja T-391/16,22 joissa haettiin asetuksen 
(EU) 2016/646 kumoamista. Yleinen 
tuomioistuin kumosi asetuksen (EU) 
2016/646 sen osan, jossa vahvistettiin 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut, 
joilla arvioidaan, vastaavatko RDE-testien 
tulokset asetuksessa (EY) N:o 715/2007 
vahvistettuja päästöraja-arvoja. 
Tuomioistuin katsoi, että 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut olisi 
voinut vahvistaa vain lainsäätäjä, koska ne 
liittyvät asetuksen (EY) N:o 715/2007 
olennaiseen osaan. Komission olisi 
tarkistettava virhemarginaalia vuosittain 
alaspäin mittausmenettelyn laadun 
parantumisen ja PEMS-laitteiden 
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teknisen kehityksen mukaisesti, ellei 
komissio erikseen perustele, miksi se ei 
voi tehdä tätä.

_________________ _________________
22 Tuomio 13.12.2018. Ville de Paris, Ville 
de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid 
vastaan Euroopan komissio. Yhdistetyt 
asiat T-339/16, T-352/16 ja T-391/16. 
ECLI:EU:T:2018:927.

22 Tuomio 13.12.2018. Ville de Paris, Ville 
de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid 
vastaan Euroopan komissio. Yhdistetyt 
asiat T-339/16, T-352/16 ja T-391/16. 
ECLI:EU:T:2018:927.

Or. en

Tarkistus 19
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Unionin yleinen tuomioistuin antoi 
13 päivänä joulukuuta 2018 tuomion 
yhdistetyissä asioissa T-339/16, T-352/16 
ja T-391/16,22 joissa haettiin asetuksen 
(EU) 2016/646 kumoamista. Yleinen 
tuomioistuin kumosi asetuksen (EU) 
2016/646 sen osan, jossa vahvistettiin 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut, 
joilla arvioidaan, vastaavatko RDE-testien 
tulokset asetuksessa (EY) N:o 715/2007 
vahvistettuja päästöraja-arvoja. 
Tuomioistuin katsoi, että 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut olisi 
voinut vahvistaa vain lainsäätäjä, koska ne 
liittyvät säädöksen (asetus (EY) N:o 
715/2007) olennaiseen osaan.

(7) Unionin yleinen tuomioistuin antoi 
13 päivänä joulukuuta 2018 tuomion 
yhdistetyissä asioissa T-339/16, T-352/16 
ja T-391/16,22 joissa haettiin asetuksen 
(EU) 2016/646 kumoamista. Yleinen 
tuomioistuin kumosi asetuksen (EU) 
2016/646 sen osan, jossa vahvistettiin 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut ja 
virhemarginaalit, joilla arvioidaan, 
vastaavatko RDE-testien tulokset 
asetuksessa (EY) N:o 715/2007 
vahvistettuja päästöraja-arvoja. 
Tuomioistuin katsoi, että 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut ja 
virhemarginaalit olisi voinut vahvistaa 
vain lainsäätäjä, koska ne liittyvät 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 olennaiseen 
osaan.

_________________ ____________________
22 Tuomio 13.12.2018. Ville de Paris, Ville 
de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid 
vastaan Euroopan komissio. Yhdistetyt 
asiat T-339/16, T-352/16 ja T-391/16. 
ECLI:EU:T:2018:927.

22 Tuomio 13.12.2018. Ville de Paris, Ville 
de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid 
vastaan Euroopan komissio. Yhdistetyt 
asiat T-339/16, T-352/16 ja T-391/16. 
ECLI:EU:T:2018:927.
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Or. en

Tarkistus 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Unionin yleinen tuomioistuin antoi 
13 päivänä joulukuuta 2018 tuomion 
yhdistetyissä asioissa T-339/16, T-352/16 
ja T-391/16,22 joissa haettiin asetuksen 
(EU) 2016/646 kumoamista. Yleinen 
tuomioistuin kumosi asetuksen (EU) 
2016/646 sen osan, jossa vahvistettiin 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut, 
joilla arvioidaan, vastaavatko RDE-testien 
tulokset asetuksessa (EY) N:o 715/2007 
vahvistettuja päästöraja-arvoja. 
Tuomioistuin katsoi, että 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut olisi 
voinut vahvistaa vain lainsäätäjä, koska ne 
liittyvät säädöksen (asetus (EY) N:o 
715/2007) olennaiseen osaan.

(7) Unionin yleinen tuomioistuin antoi 
13 päivänä joulukuuta 2018 tuomion 
yhdistetyissä asioissa T-339/16, T-352/16 
ja T-391/16,22 joissa haettiin asetuksen 
(EU) 2016/646 kumoamista. Yleinen 
tuomioistuin kumosi asetuksen (EU) 
2016/646 sen osan, jossa vahvistettiin 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut ja 
virhemarginaalit, joilla arvioidaan, 
vastaavatko RDE-testien tulokset 
asetuksessa (EY) N:o 715/2007 
vahvistettuja päästöraja-arvoja. 
Tuomioistuin katsoi, että 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut ja 
virhemarginaalit olisi voinut vahvistaa 
vain lainsäätäjä, koska ne liittyvät 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 olennaiseen 
osaan.

_________________ _________________
22 Tuomio 13.12.2018. Ville de Paris, Ville 
de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid 
vastaan Euroopan komissio. Yhdistetyt 
asiat T-339/16, T-352/16 ja T-391/16. 
ECLI:EU:T:2018:927.

22 Tuomio 13.12.2018. Ville de Paris, Ville 
de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid 
vastaan Euroopan komissio. Yhdistetyt 
asiat T-339/16, T-352/16 ja T-391/16. 
ECLI:EU:T:2018:927.

Or. en

Tarkistus 21
Kateřina Konečná

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(7) Unionin yleinen tuomioistuin antoi 
13 päivänä joulukuuta 2018 tuomion 
yhdistetyissä asioissa T-339/16, T-352/16 
ja T-391/16,22 joissa haettiin asetuksen 
(EU) 2016/646 kumoamista. Yleinen 
tuomioistuin kumosi asetuksen (EU) 
2016/646 sen osan, jossa vahvistettiin 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut, 
joilla arvioidaan, vastaavatko RDE-testien 
tulokset asetuksessa (EY) N:o 715/2007 
vahvistettuja päästöraja-arvoja. 
Tuomioistuin katsoi, että 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut olisi 
voinut vahvistaa vain lainsäätäjä, koska ne 
liittyvät säädöksen (asetus (EY) N:o 
715/2007) olennaiseen osaan.

(7) Unionin yleinen tuomioistuin antoi 
13 päivänä joulukuuta 2018 tuomion 
yhdistetyissä asioissa T-339/16, T-352/16 
ja T-391/16,22 joissa haettiin asetuksen 
(EU) 2016/646 kumoamista. Yleinen 
tuomioistuin kumosi asetuksen (EU) 
2016/646 sen osan, jossa vahvistettiin 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut ja 
virhemarginaalit, joilla arvioidaan, 
vastaavatko RDE-testien tulokset 
asetuksessa (EY) N:o 715/2007 
vahvistettuja päästöraja-arvoja. 
Tuomioistuin katsoi, että 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut ja 
virhemarginaalit olisi voinut vahvistaa 
vain lainsäätäjä, koska ne liittyvät 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 olennaiseen 
osaan.

_________________ _______________
22 Tuomio 13.12.2018. Ville de Paris, Ville 
de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid 
vastaan Euroopan komissio. Yhdistetyt 
asiat T-339/16, T-352/16 ja T-391/16. 
ECLI:EU:T:2018:927.

22 Tuomio 13.12.2018. Ville de Paris, Ville 
de Bruxelles ja Ayuntamiento de Madrid 
vastaan Euroopan komissio. Yhdistetyt 
asiat T-339/16, T-352/16 ja T-391/16. 
ECLI:EU:T:2018:927.

Or. en

Perustelu

Unionin yleinen tuomioistuin antoi 13. joulukuuta 2018 tuomion yhdistetyissä asioissa T-
339/16, T-352/16 ja T-391/16, joissa haettiin asetuksen (EU) 2016/646 kumoamista. Yleinen 
tuomioistuin kumosi asetuksen (EU) 2016/646 sen osan, jossa vahvistettiin 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut ja virhemarginaalit, joilla arvioidaan, vastaavatko 
RDE-testien tulokset asetuksessa (EY) N:o 715/2007 vahvistettuja päästöraja-arvoja. 
Tuomioistuin katsoi, että vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut ja virhemarginaalit olisi 
voinut vahvistaa vain lainsäätäjä, koska ne liittyvät asetuksen (EY) N:o 715/2007 olennaiseen 
osaan.

Tarkistus 22
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(8) Yleinen tuomioistuin ei 
kyseenalaistanut vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukujen teknisiä perusteluja. Sen 
vuoksi ja ottaen huomioon, että tekniikan 
kehityksen nykyisessä vaiheessa 
todellisissa ajo-olosuhteissa ja 
laboratoriossa mitatut päästöt edelleen 
poikkeavat toisistaan, 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut on 
aiheellista sisällyttää asetukseen (EY) N:o 
715/2007.

(8) Yleinen tuomioistuin ei 
kyseenalaistanut vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukujen ja virhemarginaalien 
teknisiä perusteluja. Sen vuoksi ja ottaen 
huomioon, että tekniikan kehityksen 
nykyisessä vaiheessa todellisissa ajo-
olosuhteissa ja laboratoriossa mitatut 
päästöt edelleen poikkeavat toisistaan, 
täsmälleen samat 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut ja 
virhemarginaalit on aiheellista sisällyttää 
asetukseen (EY) N:o 715/2007.

Or. en

Tarkistus 23
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Yleinen tuomioistuin ei 
kyseenalaistanut vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukujen teknisiä perusteluja. Sen 
vuoksi ja ottaen huomioon, että tekniikan 
kehityksen nykyisessä vaiheessa 
todellisissa ajo-olosuhteissa ja 
laboratoriossa mitatut päästöt edelleen 
poikkeavat toisistaan, 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut on 
aiheellista sisällyttää asetukseen (EY) N:o 
715/2007.

(8) Yleinen tuomioistuin ei 
kyseenalaistanut vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukujen ja virhemarginaalien 
teknisiä perusteluja. Sen vuoksi ja ottaen 
huomioon, että tekniikan kehityksen 
nykyisessä vaiheessa todellisissa ajo-
olosuhteissa ja laboratoriossa mitatut 
päästöt edelleen poikkeavat toisistaan, 
samat vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvut ja virhemarginaalit on 
aiheellista sisällyttää asetukseen (EY) N:o 
715/2007.

Or. en

Tarkistus 24
Kateřina Konečná

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(8) Yleinen tuomioistuin ei 
kyseenalaistanut vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukujen teknisiä perusteluja. Sen 
vuoksi ja ottaen huomioon, että tekniikan 
kehityksen nykyisessä vaiheessa 
todellisissa ajo-olosuhteissa ja 
laboratoriossa mitatut päästöt edelleen 
poikkeavat toisistaan, 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut on 
aiheellista sisällyttää asetukseen (EY) N:o 
715/2007.

(8) Yleinen tuomioistuin ei 
kyseenalaistanut vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukujen ja virhemarginaalien 
teknisiä perusteluja. Sen vuoksi ja ottaen 
huomioon, että tekniikan kehityksen 
nykyisessä vaiheessa todellisissa ajo-
olosuhteissa ja laboratoriossa mitatut 
päästöt edelleen poikkeavat toisistaan, 
samat vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvut ja virhemarginaalit on 
aiheellista sisällyttää asetukseen (EY) N:o 
715/2007.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on palauttaa käyttöön ’marginaalin’ periaate voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti, eli kuten sitä käytetään asetuksessa 2016/646 (typen oksidien 
osalta) ja asetuksessa 2018/1832 (hiukkasmäärän osalta). Nykyisessä lainsäädännössä 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluku jaetaan selkeästi kahteen osaan: ajoneuvon 
valmistajalle asetettu tavoite (eli vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota sovelletaan 
varsinaiseen pakoputkesta tulevien päästöjen päästörajaan) sekä kannettavan 
päästöjenmittausjärjestelmän vaihtelevuus (eli virhemarginaali).

Tarkistus 25
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Dieselgate-skandaalin 
viimeaikaisesta kehityksestä 28 päivänä 
maaliskuuta 2019 antamassaan 
päätöslauselmassa Euroopan parlamentti 
piti myönteisenä yleisen tuomioistuimen 
antamaa tuomiota ja kehotti erikseen, että 
komissio ei ottaisi käyttöön uusia 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja, 
jotta varmistetaan, että Euro 6 -normeja 
ei enää heikennetä enempää, vaan että 
niitä noudatetaan tavanomaisissa 
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käyttöolosuhteissa, kuten asetuksessa 
(EY) N:o 715/2007 alun perin säädettiin.

Or. en

Tarkistus 26
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta valmistajat voisivat 
noudattaa Euro 6 -päästörajoja RDE-
menettelyn yhteydessä, RDE:ssä 
sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi 
otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa olisi 
valmistajan pyynnöstä sovellettava 
väliaikaista vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukua, ja toisessa vaiheessa 
käytettäisiin vain lopullista 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua. 
Komission olisi tarkasteltava lopullisia 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja 
teknisen kehityksen valossa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 27
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta valmistajat voisivat noudattaa 
Euro 6 -päästörajoja RDE-menettelyn 
yhteydessä, RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi 

(9) Jotta valmistajat voisivat noudattaa 
Euro 6 -päästörajoja RDE-menettelyn 
yhteydessä, RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi 
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otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa olisi valmistajan 
pyynnöstä sovellettava väliaikaista 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, ja 
toisessa vaiheessa käytettäisiin vain 
lopullista vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukua. Komission olisi tarkasteltava 
lopullisia vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukuja teknisen kehityksen valossa.

otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa olisi valmistajan 
pyynnöstä sovellettava väliaikaista 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, ja 
toisessa vaiheessa käytettäisiin vain 
lopullista vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukua. Komission olisi tarkasteltava 
lopullisia vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukuja teknisen kehityksen valossa. 
Tässä yhteydessä komissiota kehotetaan 
ottamaan huomioon Euroopan 
standardointikomitean (CEN) hyväksymät 
standardit, jotka koskevat 
vakiomenetelmää RDE-testien 
mittausepävarmuuden arvioimiseksi 
kaasu- ja hiukkaspäästöjen osalta.

Or. en

Tarkistus 28
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta valmistajat voisivat noudattaa 
Euro 6 -päästörajoja RDE-menettelyn 
yhteydessä, RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi 
otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa olisi valmistajan 
pyynnöstä sovellettava väliaikaista 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, ja 
toisessa vaiheessa käytettäisiin vain 
lopullista vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukua. Komission olisi tarkasteltava 
lopullisia vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukuja teknisen kehityksen valossa.

(9) Jotta valmistajat voisivat noudattaa 
Euro 6 -päästörajoja RDE-menettelyn 
yhteydessä, RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi 
otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa olisi valmistajan 
pyynnöstä sovellettava väliaikaista 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, ja 
toisessa vaiheessa käytettäisiin vain 
lopullista vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukua. Komission olisi tarkasteltava 
lopullisia vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukuja teknisen kehityksen valossa 
ja otettava samalla huomioon 
ajoneuvojen todelliset käyttöolosuhteet.

Or. fr
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Perustelu

RDE-testimenettelyissä käytetään teoreettista päästörajalaskelmaa, joka vastaa mahdollisesti 
enemmän tai vähemmän todellisia ajo-olosuhteita riippuen ajoneuvon käyttötarkoituksesta. 
Tämä koskee lähinnä hyötyajoneuvoja, sillä niihin, toisin kuin henkilöautoihin, vaikuttavat 
lisäksi kokoon ja hyötykuormaan liittyvät parametrit, jotka vaikuttavat merkittävästi 
polttoaineenkulutukseen ja sitä kautta hiilidioksidipäästöihin. Valmistajia ei näin ollen voida 
pitää vastuussa näistä ajoneuvon käyttöön liittyvistä parametreista, kun määritellään 
hiilidioksidin päästörajoja ja pidetään ne yhdenmukaisina RDE-testikriteerien kanssa.

Tarkistus 29
Kateřina Konečná

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta valmistajat voisivat noudattaa 
Euro 6 -päästörajoja RDE-menettelyn 
yhteydessä, RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi 
otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa olisi valmistajan 
pyynnöstä sovellettava väliaikaista 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, ja 
toisessa vaiheessa käytettäisiin vain 
lopullista vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukua. Komission olisi tarkasteltava 
lopullisia vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukuja teknisen kehityksen valossa.

(9) Jotta valmistajat voisivat noudattaa 
Euro 6 -päästörajoja RDE-menettelyn 
yhteydessä, RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi 
otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa olisi valmistajan 
pyynnöstä sovellettava väliaikaista 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, ja 
toisessa vaiheessa käytettäisiin vain 
lopullista vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukua. Komission olisi tarkasteltava 
virhemarginaalia kannettavan 
päästöjenmittausjärjestelmän (PEMS) 
teknisen kehityksen valossa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on palauttaa käyttöön ’marginaalin’ periaate voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti, eli kuten sitä käytetään asetuksessa 2016/646 (typen oksidien 
osalta) ja asetuksessa 2018/1832 (hiukkasmäärän osalta). Nykyisessä lainsäädännössä 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluku jaetaan selkeästi kahteen osaan: ajoneuvon 
valmistajalle asetettu tavoite (eli vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota sovelletaan 
varsinaiseen pakoputkesta tulevien päästöjen päästörajaan) sekä kannettavan 
päästöjenmittausjärjestelmän vaihtelevuus (eli virhemarginaali).

Tarkistus 30
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Andor Deli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta valmistajat voisivat noudattaa 
Euro 6 -päästörajoja RDE-menettelyn 
yhteydessä, RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi 
otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa olisi valmistajan 
pyynnöstä sovellettava väliaikaista 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, ja 
toisessa vaiheessa käytettäisiin vain 
lopullista vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukua. Komission olisi tarkasteltava 
lopullisia vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukuja teknisen kehityksen valossa.

(9) Jotta valmistajat voisivat noudattaa 
Euro 6 -päästörajoja RDE-menettelyn 
yhteydessä, RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi 
otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa olisi valmistajan 
pyynnöstä sovellettava väliaikaista 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, ja 
toisessa vaiheessa käytettäisiin vain 
lopullista vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukua. Komission olisi tarkasteltava 
lopullisia vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukuja sekä virhemarginaalia 
kahden vuoden välein teknisen kehityksen 
valossa.

Or. en

Tarkistus 31
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta valmistajat voisivat noudattaa 
Euro 6 -päästörajoja RDE-menettelyn 
yhteydessä, RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi 
otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa olisi valmistajan 
pyynnöstä sovellettava väliaikaista 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, ja 
toisessa vaiheessa käytettäisiin vain 
lopullista vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukua. Komission olisi tarkasteltava 
lopullisia vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukuja teknisen kehityksen valossa.

(9) Jotta valmistajat voisivat noudattaa 
Euro 6 -päästörajoja RDE-menettelyn 
yhteydessä, RDE:ssä sovellettavat 
vaatimustenmukaisuusvaatimukset olisi 
otettava käyttöön kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa olisi valmistajan 
pyynnöstä sovellettava väliaikaista 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, ja 
toisessa vaiheessa käytettäisiin vain 
lopullista vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukua. Komission olisi tarkasteltava 
virhemarginaalia teknisen kehityksen 
valossa.
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Or. en

Tarkistus 32
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Komissio julkaisi 11 päivänä 
joulukuuta 2019 Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaa koskevan 
tiedonannon, jossa korostetaan tarvetta 
nopeuttaa siirtymistä kestävään ja 
älykkääseen liikkumiseen muun muassa 
kiinnittämällä huomiota ja puuttumalla 
kaikkiin päästölähteisiin sekä 
varmistamalla selkeä eteneminen kohti 
päästötöntä liikennettä vuodesta 2025 
eteenpäin. Näiden tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta on olennaista, 
että komissio esittää mahdollisimman 
pian ja viimeistään kesäkuuhun 2021 
mennessä uusia säädösehdotuksia, joilla 
otetaan käyttöön entistä tiukemmat 
ilmansaasteita koskevat 
polttomoottoriajoneuvojen päästönormit, 
jotka kattavat kaikki epäpuhtaudet, 
polttoaineet, voimalaitteet ja ajo-
olosuhteet, sekä toimintasuunnitelman 
autoteollisuuden uudistamiseksi. 
Komission olisi myös lakkautettava 
asteittain uusien polttomoottorikäyttöisten 
henkilöautojen ja kevyiden 
hyötyajoneuvojen myynti viimeistään 
vuoteen 2035 mennessä ja pidettävä 
samalla huolta siitä, että säännöt eivät 
estä edelläkävijämaita soveltamasta 
tiukempia toimenpiteitä kansallisella 
tasolla edistääkseen hiilestä irtautumista 
tieliikenteessä.

Or. en
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Tarkistus 33
Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jotta vältetään oikeudellinen 
epävarmuus, joka koskisi 1 päivästä 
syyskuuta 2017 lähtien jo myönnettyjä ja 
tulevaisuudessa myönnettäviä 
tyyppihyväksyntöjä, on erittäin tärkeää 
palauttaa aiemmin hyväksytyt 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut 
käyttöön ilman muutoksia, varsinkin kun 
otetaan huomioon, että valmistajat ovat jo 
suunnitelleet ajoneuvonsa aiemmin 
hyväksytyn RDE-menettelyn perusteella.

Or. en

Tarkistus 34
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Ferber, Michael Gahler, 
Markus Pieper, Christine Schneider, Ulrike Müller, Norbert Lins

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Komission on valtuutettava CEN 
laatimaan PEMS-laitteille 
suorituskykystandardi, jonka avulla 
määritetään yksilölliset virhemarginaalit 
PEMS-järjestelmille. Ennen PEMS-
laitteiden suorituskykystandardin 
käyttöönottamista komissio on velvollinen 
tarkastelemaan virhemarginaalia 
vuosittain ja muuttamaan sitä vain silloin, 
kun mittausteknologiaan on tehty 
parannuksia.

Or. en
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Perustelu

Virhemarginaalin olisi oltava 0,43 niin kauan kuin mittauslaitteisiin ei ole tehty teknisiä 
parannuksia tai sellaisia ei ole otettu huomioon CENin laatimassa PEMS-laitteiden 
suorituskykystandardissa.

Tarkistus 35
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Komission on otettava huomioon 
kaikki Euroopan standardointikomitean 
(CEN) hyväksymät standardit, jotka 
koskevat vakiomenetelmää RDE-testien 
mittausepävarmuuden arvioimiseksi 
kaasu- ja hiukkaspäästöjen osalta.

Or. en

Tarkistus 36
Kateřina Konečná

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Komission on otettava huomioon 
kaikki Euroopan standardointikomitean 
(CEN) hyväksymät standardit, jotka 
koskevat vakiomenetelmää RDE-testien 
mittausepävarmuuden arvioimiseksi 
kaasu- ja hiukkaspäästöjen osalta.

Or. en

Perustelu

CEN on saanut työnsä päätökseen, ja jos standardiluonnos läpäisee äänestyksen, sen pitäisi 
valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä. Standardin tarkoituksena on määrittää RDE-
mittauksia koskeva epävarmuustekijä, joka korvaisi erilliset marginaalit tai täydentäisi niitä.
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Tarkistus 37
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Komission on otettava huomioon 
kaikki Euroopan standardointikomitean 
(CEN) hyväksymät standardit, jotka 
koskevat vakiomenetelmää RDE-testien 
mittausepävarmuuden arvioimiseksi 
kaasu- ja hiukkaspäästöjen osalta.

Or. en

Perustelu

CEN on saanut työnsä päätökseen, ja standardin pitäisi valmistua vuoden 2020 loppuun 
mennessä. Sen tarkoituksena on määrittää RDE-mittauksia koskeva epävarmuustekijä, joka 
korvaisi erilliset marginaalit tai täydentäisi niitä.

Tarkistus 38
Kateřina Konečná

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin edesauttaa unionin 
ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja 
vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 290 artiklan 
mukaisesti siltä osin kuin on kyse 
tyyppihyväksynnässä sovellettaviin 
erityisiin menettelyihin, testeihin ja 
vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista 
säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla 
säännöillä sekä päästöjen mittaamisessa 
käytettävillä testisykleillä, vaatimuksilla, 

(11) Jotta voitaisiin edesauttaa unionin 
ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja 
vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 290 artiklan 
mukaisesti siltä osin kuin on kyse 
tyyppihyväksynnässä sovellettaviin 
erityisiin menettelyihin, testeihin ja 
vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista 
säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla 
säännöillä ja päästöjen mittaamisessa 
käytettävillä testisykleillä sekä 
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jotka koskevat 
päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta 
vähentävien estolaitteiden käyttökiellon 
täytäntöönpanoa, tarvittavilla 
toimenpiteillä, joilla pannaan täytäntöön 
valmistajan velvollisuus järjestää 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen rajoittamaton ja 
standardoitu saatavuus, ja vahvistamalla 
hiukkasten mittaamiseen käytettävä 
tarkistettu menettely. Valtuutukseen olisi 
sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 
715/2007 muuttaminen lopullisten 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen 
tarkistamiseksi alaspäin PEMS-
järjestelmän teknisen edistymisen valossa 
ja hiukkasmassaan perustuvien raja-
arvojen kalibroimiseksi uudelleen sekä 
hiukkasmäärään perustuvien raja-arvojen 
ottamiseksi käyttöön. 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 sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle olisi 
toimitettava kaikki asiakirjat samaan 
aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla olisi oltava 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

vaatimuksilla, jotka koskevat 
päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta 
vähentävien estolaitteiden käyttökiellon 
täytäntöönpanoa. Valtuutukseen olisi 
sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 
715/2007 muuttaminen virhemarginaalien 
tarkistamiseksi PEMS-järjestelmän 
teknisen edistymisen valossa. 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 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi 
toimitettava kaikki asiakirjat samaan 
aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla olisi oltava 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Or. en

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttaminen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen 
osalta ei ole perusteltua, koska kaikki korjaamista ja huoltamista koskevat säännökset on nyt 
siirretty uuteen tyyppihyväksyntää koskevaan puiteasetukseen (asetus (EU) 2018/858); 
komissio on jo alkanut valmistella mahdollisia Euro 6 -normin jälkeisiä toimenpiteitä. 
Vaikuttaa tarpeettomalta antaa valtuutus hiukkasten mittaamiseen käytettävän menettelyn 
tarkistamiseksi, hiukkasmassaan perustuvien raja-arvojen kalibroimiseksi uudelleen tai 
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hiukkasmäärään perustuvien raja-arvojen ottamiseksi käyttöön ennen Euro 6 -normin 
jälkeisen ehdotuksen antamista.

Tarkistus 39
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin edesauttaa unionin 
ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja 
vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 290 artiklan 
mukaisesti siltä osin kuin on kyse 
tyyppihyväksynnässä sovellettaviin 
erityisiin menettelyihin, testeihin ja 
vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista 
säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla 
säännöillä sekä päästöjen mittaamisessa 
käytettävillä testisykleillä, vaatimuksilla, 
jotka koskevat 
päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta 
vähentävien estolaitteiden käyttökiellon 
täytäntöönpanoa, tarvittavilla 
toimenpiteillä, joilla pannaan täytäntöön 
valmistajan velvollisuus järjestää 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen rajoittamaton ja 
standardoitu saatavuus, ja vahvistamalla 
hiukkasten mittaamiseen käytettävä 
tarkistettu menettely. Valtuutukseen olisi 
sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 
715/2007 muuttaminen lopullisten 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen 
tarkistamiseksi alaspäin PEMS-
järjestelmän teknisen edistymisen valossa 
ja hiukkasmassaan perustuvien raja-
arvojen kalibroimiseksi uudelleen sekä 
hiukkasmäärään perustuvien raja-arvojen 
ottamiseksi käyttöön. On erityisen tärkeää, 
että komissio asiaa valmistellessaan 

(11) Jotta voitaisiin edesauttaa unionin 
ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja 
vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 290 artiklan 
mukaisesti siltä osin kuin on kyse 
tyyppihyväksynnässä sovellettaviin 
erityisiin menettelyihin, testeihin ja 
vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista 
säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla 
säännöillä ja päästöjen mittaamisessa 
käytettävillä testisykleillä sekä 
vaatimuksilla, jotka koskevat 
päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta 
vähentävien estolaitteiden käyttökiellon 
täytäntöönpanoa. Valtuutukseen olisi 
sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 
715/2007 muuttaminen virhemarginaalien 
tarkistamiseksi PEMS-järjestelmän 
teknisen edistymisen valossa. 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 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi 
toimitettava kaikki asiakirjat samaan 
aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, 
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toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 
päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle olisi 
toimitettava kaikki asiakirjat samaan 
aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla olisi oltava 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla olisi oltava 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Or. en

Tarkistus 40
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin edesauttaa unionin 
ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja 
vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 290 artiklan 
mukaisesti siltä osin kuin on kyse 
tyyppihyväksynnässä sovellettaviin 
erityisiin menettelyihin, testeihin ja 
vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista 
säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla 
säännöillä sekä päästöjen mittaamisessa 
käytettävillä testisykleillä, vaatimuksilla, 
jotka koskevat 
päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta 
vähentävien estolaitteiden käyttökiellon 
täytäntöönpanoa, tarvittavilla 

(11) Jotta voitaisiin edesauttaa unionin 
ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja 
vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 290 artiklan 
mukaisesti siltä osin kuin on kyse 
tyyppihyväksynnässä sovellettaviin 
erityisiin menettelyihin, testeihin ja 
vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista 
säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla 
säännöillä ja päästöjen mittaamisessa 
käytettävillä testisykleillä sekä 
vaatimuksilla, jotka koskevat 
päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta 
vähentävien estolaitteiden käyttökiellon 
täytäntöönpanoa. Valtuutukseen olisi 



PE646.974v01-00 26/46 AM\1197727FI.docx

FI

toimenpiteillä, joilla pannaan täytäntöön 
valmistajan velvollisuus järjestää 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen rajoittamaton ja 
standardoitu saatavuus, ja vahvistamalla 
hiukkasten mittaamiseen käytettävä 
tarkistettu menettely. Valtuutukseen olisi 
sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 
715/2007 muuttaminen lopullisten 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen 
tarkistamiseksi alaspäin PEMS-
järjestelmän teknisen edistymisen valossa 
ja hiukkasmassaan perustuvien raja-
arvojen kalibroimiseksi uudelleen sekä 
hiukkasmäärään perustuvien raja-arvojen 
ottamiseksi käyttöön. 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 sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle olisi 
toimitettava kaikki asiakirjat samaan 
aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla olisi oltava 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 
715/2007 muuttaminen virhemarginaalien 
tarkistamiseksi PEMS-järjestelmän 
teknisen edistymisen valossa. 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 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi 
toimitettava kaikki asiakirjat samaan 
aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla olisi oltava 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Or. en

Perustelu

Asetukseen (EY) N:o 715/2007 ei ole perusteltua tehdä korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavia tietoja koskevia muutoksia, koska nämä säännökset on nyt siirretty asetukseen 
(EU) 2018/858. Komissio on jo alkanut valmistella mahdollisia Euro 6 -normin jälkeisiä 
toimenpiteitä.

Tarkistus 41
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin edesauttaa unionin 
ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja 
vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 290 artiklan 
mukaisesti siltä osin kuin on kyse 
tyyppihyväksynnässä sovellettaviin 
erityisiin menettelyihin, testeihin ja 
vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista 
säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla 
säännöillä sekä päästöjen mittaamisessa 
käytettävillä testisykleillä, vaatimuksilla, 
jotka koskevat 
päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta 
vähentävien estolaitteiden käyttökiellon 
täytäntöönpanoa, tarvittavilla 
toimenpiteillä, joilla pannaan täytäntöön 
valmistajan velvollisuus järjestää 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen rajoittamaton ja 
standardoitu saatavuus, ja vahvistamalla 
hiukkasten mittaamiseen käytettävä 
tarkistettu menettely. Valtuutukseen olisi 
sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 
715/2007 muuttaminen lopullisten 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen 
tarkistamiseksi alaspäin PEMS-
järjestelmän teknisen edistymisen valossa 
ja hiukkasmassaan perustuvien raja-
arvojen kalibroimiseksi uudelleen sekä 
hiukkasmäärään perustuvien raja-arvojen 
ottamiseksi käyttöön. 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 sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 

(11) Jotta voitaisiin edesauttaa unionin 
ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja 
vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 290 artiklan 
mukaisesti siltä osin kuin on kyse 
tyyppihyväksynnässä sovellettaviin 
erityisiin menettelyihin, testeihin ja 
vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista 
säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla 
säännöillä sekä päästöjen mittaamisessa 
käytettävillä testisykleillä, vaatimuksilla, 
jotka koskevat 
päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta 
vähentävien estolaitteiden käyttökiellon 
täytäntöönpanoa, tarvittavilla 
toimenpiteillä, joilla pannaan täytäntöön 
valmistajan velvollisuus järjestää 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen rajoittamaton ja 
standardoitu saatavuus, ja vahvistamalla 
hiukkasten mittaamiseen käytettävä 
tarkistettu menettely. Valtuutukseen olisi 
sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 
715/2007 muuttaminen hiukkasmassaan 
perustuvien raja-arvojen kalibroimiseksi 
uudelleen sekä hiukkasmäärään 
perustuvien raja-arvojen ottamiseksi 
käyttöön. 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 sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle olisi 
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tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle olisi 
toimitettava kaikki asiakirjat samaan 
aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla olisi oltava 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

toimitettava kaikki asiakirjat samaan 
aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla olisi oltava 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Or. en

Tarkistus 42
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin edesauttaa unionin 
ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja 
vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 290 artiklan 
mukaisesti siltä osin kuin on kyse 
tyyppihyväksynnässä sovellettaviin 
erityisiin menettelyihin, testeihin ja 
vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista 
säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla 
säännöillä sekä päästöjen mittaamisessa 
käytettävillä testisykleillä, vaatimuksilla, 
jotka koskevat 
päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta 
vähentävien estolaitteiden käyttökiellon 
täytäntöönpanoa, tarvittavilla 
toimenpiteillä, joilla pannaan täytäntöön 
valmistajan velvollisuus järjestää 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen rajoittamaton ja 
standardoitu saatavuus, ja vahvistamalla 
hiukkasten mittaamiseen käytettävä 
tarkistettu menettely. Valtuutukseen olisi 

(11) Jotta voitaisiin edesauttaa unionin 
ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja 
vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 290 artiklan 
mukaisesti siltä osin kuin on kyse 
tyyppihyväksynnässä sovellettaviin 
erityisiin menettelyihin, testeihin ja 
vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista 
säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla 
säännöillä sekä päästöjen mittaamisessa 
käytettävillä testisykleillä, vaatimuksilla, 
jotka koskevat 
päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta 
vähentävien estolaitteiden käyttökiellon 
täytäntöönpanoa, tarvittavilla 
toimenpiteillä, joilla pannaan täytäntöön 
valmistajan velvollisuus järjestää 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen rajoittamaton ja 
standardoitu saatavuus, ja vahvistamalla 
hiukkasten mittaamiseen käytettävä 
tarkistettu menettely. Valtuutukseen olisi 



AM\1197727FI.docx 29/46 PE646.974v01-00

FI

sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 
715/2007 muuttaminen lopullisten 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen 
tarkistamiseksi alaspäin PEMS-
järjestelmän teknisen edistymisen valossa 
ja hiukkasmassaan perustuvien raja-arvojen 
kalibroimiseksi uudelleen sekä 
hiukkasmäärään perustuvien raja-arvojen 
ottamiseksi käyttöön. 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 sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle olisi 
toimitettava kaikki asiakirjat samaan 
aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asiantuntijoilla olisi oltava 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 
715/2007 muuttaminen lopullisten 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen 
tarkistamiseksi alaspäin PEMS-
järjestelmän teknisen edistymisen valossa 
ja hiukkasmassaan perustuvien raja-arvojen 
kalibroimiseksi uudelleen sekä 
hiukkasmäärään perustuvien raja-arvojen 
ottamiseksi käyttöön. 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 sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja 
jäsenvaltioiden asiantuntijoille olisi 
toimitettava viipymättä ja 
kokonaisuudessaan kaikki tarvittavat 
asiakirjat ja tiedot, ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla 
olisi oltava järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

Or. ro

Tarkistus 43
Andor Deli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jotta voitaisiin edesauttaa unionin 
ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja 
vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 290 artiklan 
mukaisesti siltä osin kuin on kyse 

(11) Jotta voitaisiin edesauttaa unionin 
ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja 
vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 290 artiklan 
mukaisesti siltä osin kuin on kyse 
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tyyppihyväksynnässä sovellettaviin 
erityisiin menettelyihin, testeihin ja 
vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista 
säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla 
säännöillä sekä päästöjen mittaamisessa 
käytettävillä testisykleillä, vaatimuksilla, 
jotka koskevat 
päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta 
vähentävien estolaitteiden käyttökiellon 
täytäntöönpanoa, tarvittavilla 
toimenpiteillä, joilla pannaan täytäntöön 
valmistajan velvollisuus järjestää 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen rajoittamaton ja 
standardoitu saatavuus, ja vahvistamalla 
hiukkasten mittaamiseen käytettävä 
tarkistettu menettely. Valtuutukseen olisi 
sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 
715/2007 muuttaminen lopullisten 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen 
tarkistamiseksi alaspäin PEMS-
järjestelmän teknisen edistymisen valossa 
ja hiukkasmassaan perustuvien raja-arvojen 
kalibroimiseksi uudelleen sekä 
hiukkasmäärään perustuvien raja-arvojen 
ottamiseksi käyttöön. 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 sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle olisi 
toimitettava kaikki asiakirjat samaan 
aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla olisi oltava 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

tyyppihyväksynnässä sovellettaviin 
erityisiin menettelyihin, testeihin ja 
vaatimuksiin liittyvistä yksityiskohtaisista 
säännöistä. Valtuutukseen olisi sisällyttävä 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 
täydentäminen tällaisilla tarkistetuilla 
säännöillä sekä päästöjen mittaamisessa 
käytettävillä testisykleillä, vaatimuksilla, 
jotka koskevat 
päästöjenrajoitusjärjestelmien tehokkuutta 
vähentävien estolaitteiden käyttökiellon 
täytäntöönpanoa, tarvittavilla 
toimenpiteillä, joilla pannaan täytäntöön 
valmistajan velvollisuus järjestää 
ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen rajoittamaton ja 
standardoitu saatavuus, ja vahvistamalla 
hiukkasten mittaamiseen käytettävä 
tarkistettu menettely. Valtuutukseen olisi 
sisällyttävä myös asetuksen (EY) N:o 
715/2007 muuttaminen lopullisten 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen ja 
virhemarginaalin tarkistamiseksi PEMS-
järjestelmän teknisen edistymisen valossa 
ja hiukkasmassaan perustuvien raja-arvojen 
kalibroimiseksi uudelleen sekä 
hiukkasmäärään perustuvien raja-arvojen 
ottamiseksi käyttöön. 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 sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle olisi 
toimitettava kaikki asiakirjat samaan 
aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla olisi oltava 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Or. en
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Tarkistus 44
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla saavuttaa tämän asetuksen 
tavoitteita eli vahvistaa 
moottoriajoneuvojen päästöjen 
vähentämistä koskevia sääntöjä 
ilmanlaatuun liittyvien perustavoitteiden 
saavuttamiseksi, koska voimassa olevalla 
tyyppihyväksynnällä varustettuja 
moottoriajoneuvoja voidaan myydä 
kansallisten rajojen ylitse, vaan ne 
voidaan toiminnan laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

(14) Jäsenvaltiot voivat saavuttaa 
riittävällä tavalla tämän asetuksen 
tavoitteet eli vahvistaa 
moottoriajoneuvojen päästöjä koskevat 
säännöt ilmanlaatutavoitteiden 
saavuttamiseksi vain siinä tapauksessa, 
että on mahdollista kieltää 
polttomoottorikäyttöiset ajoneuvot, 
mukaan lukien sellaisetkin, joilla on 
voimassa oleva tyyppihyväksyntä.

Or. en

Tarkistus 45
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) On tarpeellista tarkistaa sääntöjä, 
jotta edelläkävijämaat voivat soveltaa 
tiukempia toimenpiteitä kansallisella 
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tasolla jäsenvaltioiden niin päättäessä1 a.
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_FI.html, 52 kohta

Or. en

Tarkistus 46
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä velvollisuudet sisältävät liitteessä I 
asetettujen päästörajojen noudattamisen. 
Määritettäessä, onko liitteessä I olevassa 
taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -
päästörajoja noudatettu, jaetaan 
mahdollisessa pätevässä todellisissa ajo-
olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) 
testissä määritetyt päästöarvot liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistetulla 
sovellettavalla vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvulla. Tuloksen on pysyttävä 
mainitussa liitteessä olevassa taulukossa 2 
vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja 
pienempänä.”

Nämä velvollisuudet sisältävät liitteessä I 
asetettujen päästörajojen noudattamisen.”

Or. en

Tarkistus 47
Kateřina Konečná

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Nämä velvollisuudet sisältävät liitteessä I 
asetettujen päästörajojen noudattamisen. 
Määritettäessä, onko liitteessä I olevassa 
taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -
päästörajoja noudatettu, jaetaan 
mahdollisessa pätevässä todellisissa ajo-
olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) 
testissä määritetyt päästöarvot liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistetulla 
sovellettavalla vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvulla. Tuloksen on pysyttävä 
mainitussa liitteessä olevassa taulukossa 2 
vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja 
pienempänä.”

Nämä velvollisuudet sisältävät liitteessä I 
asetettujen päästörajojen noudattamisen. 
Määritettäessä, onko liitteessä I olevassa 
taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -
päästörajoja noudatettu, jaetaan 
mahdollisessa pätevässä todellisissa ajo-
olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) 
testissä määritetyt päästöarvot liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistetulla 
sovellettavalla vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvulla tai, jos niin täsmennetään, 
sovellettavan vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvun ja virhemarginaalin 
summalla. Tuloksen on noudatettava 
mainitussa liitteessä olevassa taulukossa 2 
vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on palauttaa käyttöön ’marginaalin’ periaate voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti, eli kuten sitä käytetään asetuksessa 2016/646 (typen oksidien 
osalta) ja asetuksessa 2018/1832 (hiukkasmäärän osalta). Nykyisessä lainsäädännössä 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluku jaetaan selkeästi kahteen osaan: ajoneuvon 
valmistajalle asetettu tavoite (eli vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota sovelletaan 
varsinaiseen pakoputkesta tulevien päästöjen päästörajaan) sekä kannettavan 
päästöjenmittausjärjestelmän vaihtelevuus (eli virhemarginaali).

Tarkistus 48
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä velvollisuudet sisältävät liitteessä I 
asetettujen päästörajojen noudattamisen. 
Määritettäessä, onko liitteessä I olevassa 
taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -
päästörajoja noudatettu, jaetaan 
mahdollisessa pätevässä todellisissa ajo-

Nämä velvollisuudet sisältävät liitteessä I 
asetettujen päästörajojen noudattamisen. 
Määritettäessä, onko liitteessä I olevassa 
taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -
päästörajoja noudatettu, jaetaan 
mahdollisessa pätevässä todellisissa ajo-
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olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) 
testissä määritetyt päästöarvot liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistetulla 
sovellettavalla vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvulla.  Tuloksen on pysyttävä 
mainitussa liitteessä olevassa taulukossa 2 
vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja 
pienempänä.”

olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) 
testissä määritetyt päästöarvot liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistetulla 
sovellettavalla vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvulla tai, jos niin täsmennetään, 
sovellettavan vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvun ja virhemarginaalin 
summalla. Tuloksen on noudatettava 
mainitussa liitteessä olevassa taulukossa 2 
vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja.”

Or. en

Tarkistus 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä velvollisuudet sisältävät liitteessä I 
asetettujen päästörajojen noudattamisen. 
Määritettäessä, onko liitteessä I olevassa 
taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -
päästörajoja noudatettu, jaetaan 
mahdollisessa pätevässä todellisissa ajo-
olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) 
testissä määritetyt päästöarvot liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistetulla 
sovellettavalla vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvulla. Tuloksen on pysyttävä 
mainitussa liitteessä olevassa taulukossa 2 
vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja 
pienempänä.”

Nämä velvollisuudet sisältävät liitteessä I 
asetettujen päästörajojen noudattamisen. 
Määritettäessä, onko liitteessä I olevassa 
taulukossa 2 vahvistettuja Euro 6 -
päästörajoja noudatettu, jaetaan 
mahdollisessa pätevässä todellisissa ajo-
olosuhteissa syntyvien päästöjen (RDE) 
testissä määritetyt päästöarvot liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistetulla 
sovellettavalla vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvulla tai, jos niin täsmennetään, 
sovellettavan vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvun ja virhemarginaalin 
summalla. Tuloksen on noudatettava 
mainitussa liitteessä olevassa taulukossa 2 
vahvistettuja Euro 6 -päästörajoja.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on palauttaa käyttöön ’marginaalin’ periaate voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti, eli kuten sitä käytetään asetuksessa 2016/646 (typen oksidien 
osalta) ja asetuksessa 2018/1832 (hiukkasmäärän osalta). Nykyisessä lainsäädännössä 
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vaatimustenmukaisuuden tunnusluku jaetaan selkeästi kahteen osaan, jotka ovat ajoneuvon 
valmistajalle asetettu tavoite sekä kannettavan päästöjenmittausjärjestelmän vaihtelevuus.

Tarkistus 50
Andrey Novakov

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Valmistajan on varustettava 
ajoneuvot siten, että ne komponentit, jotka 
voivat vaikuttaa päästöjen määrään, on 
suunniteltu, valmistettu ja asennettu siten, 
että ajoneuvo on tavanomaisessa käytössä 
tämän asetuksen mukainen.”

1. Valmistajan on varustettava 
ajoneuvot siten, että ne komponentit, jotka 
voivat vaikuttaa päästöjen määrään, on 
suunniteltu, valmistettu ja asennettu siten, 
että ajoneuvo on tavanomaisessa käytössä 
tämän asetuksen mukainen. Valmistajan 
on myös taattava pilaantumista 
rajoittavien laitteiden luotettavuus sekä 
pyrittävä pienentämään näiden laitteiden 
varastamisen tai peukaloinnin riskiä.”

Or. en

Tarkistus 51
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
10 artiklan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos valmistaja sitä pyytää, 
jäsenvaltion viranomaiset eivät 
2 päivästä heinäkuuta 2007 alkaen saa 
evätä uudelta ajoneuvotyypiltä EY-
tyyppihyväksyntää tai kansallista 
tyyppihyväksyntää eivätkä kieltää uuden 
ajoneuvon rekisteröintiä, myyntiä tai 
käyttöönottoa ajoneuvojen päästöihin tai 

1. Jäsenvaltion viranomaiset voivat 
ajoneuvojen päästöihin tai 
polttoaineenkulutukseen liittyvistä syistä 
evätä uudelta ajoneuvotyypiltä EY-
tyyppihyväksynnän tai kansallisen 
tyyppihyväksynnän tai kieltää uuden 
ajoneuvon rekisteröinnin, myynnin tai 
käyttöönoton, myös silloin kun kyseinen 



PE646.974v01-00 36/46 AM\1197727FI.docx

FI

polttoaineenkulutukseen liittyvistä syistä, 
jos kyseinen ajoneuvo on tämän asetuksen 
ja erityisesti liitteen I taulukossa 1 
vahvistettujen Euro 5 -päästörajojen 
tai liitteen I taulukossa 2 säädettyjen Euro 
6 -päästörajojen mukainen, jollei 4 artiklan 
1 kohdan toisesta alakohdasta muuta 
johdu.”

ajoneuvo on tämän asetuksen ja 
erityisesti liitteen I taulukossa 1 
vahvistettujen Euro 5 -päästörajojen 
tai liitteen I taulukossa 2 säädettyjen Euro 
6 -päästörajojen mukainen, jollei 4 artiklan 
1 kohdan toisesta alakohdasta muuta 
johdu.”

Or. en

Perustelu

Tämä on tärkeää Tanskan, Ranskan jne. kaltaisille maille, jotka ovat päättäneet poistaa 
polttomoottorit asteittain käytöstä. 

Tarkistus 52
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euro 6 -päästörajojen noudattaminen on 
mahdollisen pätevän RDE-testin aikana 
määritettävä ottamalla huomioon 
liitteessä I olevassa taulukossa 2 a 
vahvistettu epäpuhtauskohtainen 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluku 4 
artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 53
Karima Delli
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
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10 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Euro 6 -päästörajojen noudattaminen on 
mahdollisen pätevän RDE-testin aikana 
määritettävä ottamalla huomioon 
liitteessä I olevassa taulukossa 2 a 
vahvistettu epäpuhtauskohtainen 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluku 4 
artiklan 1 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 54
Kateřina Konečná

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
14 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla hyväksytään 
ympäristönsuojelun tasoa unionissa 
heikentämättä seuraavat toimenpiteet, 
jotka perustuvat ajoneuvoja koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistamista 
käsittelevän maailmanfoorumin puitteissa 
toteutettavaan Yhdistyneiden 
Kansakuntien Euroopan talouskomission 
hiukkasmittausohjelmaan:

Poistetaan.

(a) tämän asetuksen muuttaminen 
liitteessä I vahvistettujen hiukkasmassan 
ja hiukkasmäärän raja-arvojen 
tarkistamiseksi;
(b) tämän asetuksen täydentäminen 
hyväksymällä tarkistettu hiukkasmäärän 
mittausmenettely.

Or. en
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Tarkistus 55
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
14 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla hyväksytään 
ympäristönsuojelun tasoa unionissa 
heikentämättä seuraavat toimenpiteet, 
jotka perustuvat ajoneuvoja koskevien 
sääntöjen yhdenmukaistamista 
käsittelevän maailmanfoorumin puitteissa 
toteutettavaan Yhdistyneiden 
Kansakuntien Euroopan talouskomission 
hiukkasmittausohjelmaan:

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
14 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla hyväksytään seuraavat 
toimenpiteet:

Or. en

Perustelu

Genevessä kokoontuva PMP-ryhmä käsittelee hiukkaspäästöihin liittyviä kysymyksiä ja 
pohjustaa näin komission Euro 6 -normin jälkeistä ehdotusta. Tästä syystä 2 kohdassa 
mainitulla säädösvallan siirtoa koskevalla pyynnöllä ei ole merkitystä.

Tarkistus 56
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
14 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
14 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla hyväksytään 
ympäristönsuojelun tasoa unionissa 
heikentämättä seuraavat toimenpiteet, 
jotka perustuvat ajoneuvoja koskevien 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
14 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla hyväksytään seuraavat 
toimenpiteet:
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sääntöjen yhdenmukaistamista 
käsittelevän maailmanfoorumin puitteissa 
toteutettavaan Yhdistyneiden 
Kansakuntien Euroopan talouskomission 
hiukkasmittausohjelmaan:

Or. en

Tarkistus 57
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tämän asetuksen muuttaminen 
liitteessä I vahvistettujen hiukkasmassan 
ja hiukkasmäärän raja-arvojen 
tarkistamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
14 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tämän asetuksen muuttaminen 
liitteessä I vahvistettujen hiukkasmassan 
ja hiukkasmäärän raja-arvojen 
tarkistamiseksi;

(a) tämän asetuksen täydentäminen 
menettelyjen, testien ja vaatimusten sekä 
päästöjen mittaamisessa käytettävien 
testisyklien mukauttamiseksi vastaamaan 
todellisia ajonaikaisia päästöjä;

Or. en
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Tarkistus 59
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tämän asetuksen täydentäminen 
hyväksymällä tarkistettu hiukkasmäärän 
mittausmenettely.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
14 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tämän asetuksen täydentäminen 
hyväksymällä tarkistettu hiukkasmäärän 
mittausmenettely.

(b) tämän asetuksen muuttaminen 
liitteessä I olevassa taulukossa 2 a 
vahvistettujen epäpuhtauskohtaisten 
virhemarginaalien tarkistamiseksi 
teknisen kehityksen mukaisesti ottaen 
huomioon kannettavien 
päästömittausjärjestelmien (PEMS) 
käyttöön liittyvät tekniset 
epävarmuustekijät.

Or. en

Tarkistus 61
Isabel García Muñoz

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
14 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
14 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla

Poistetaan.

(a) täydennetään tätä asetusta 
menettelyjen, testien ja vaatimusten sekä 
päästöjen mittaamisessa käytettävien 
testisyklien mukauttamiseksi vastaamaan 
todellisia ajonaikaisia päästöjä;
(b) muutetaan tätä asetusta liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistettujen 
epäpuhtauskohtaisten lopullisten 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen 
mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

Or. en

Tarkistus 62
Isabel García Muñoz

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
14 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) täydennetään tätä asetusta 
menettelyjen, testien ja vaatimusten sekä 
päästöjen mittaamisessa käytettävien 
testisyklien mukauttamiseksi vastaamaan 
todellisia ajonaikaisia päästöjä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 63
Isabel García Muñoz

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
14 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) muutetaan tätä asetusta liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistettujen 
epäpuhtauskohtaisten lopullisten 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen 
mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 64
Kateřina Konečná

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
14 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muutetaan tätä asetusta liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistettujen 
epäpuhtauskohtaisten lopullisten 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen 
mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

(b) muutetaan tätä asetusta liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistettujen 
epäpuhtauskohtaisten virhemarginaalien 
tarkistamiseksi teknisen kehityksen 
mukaisesti ottaen huomioon kannettavien 
päästömittausjärjestelmien (PEMS) 
käyttöön liittyvät tekniset 
epävarmuustekijät.”

Or. en

Perustelu

Genevessä kokoontuva PMP-ryhmä käsittelee hiukkaspäästöihin liittyviä kysymyksiä ja 
pohjustaa näin komission Euro 6 -normin jälkeistä ehdotusta. Tästä syystä 2 kohdassa 
mainitulla säädösvallan siirtoa koskevalla pyynnöllä ei ole merkitystä. Lisäksi hiukkasmassaa 
ja hiukkasmääriä koskevat arvot sekä hiukkasmäärien mittausmenettelyt ovat säädöksen 
olennaisia osia, jotka olisi hyväksyttävä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eikä 
delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 65
Kateřina Konečná

Ehdotus asetukseksi
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1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
14 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muutetaan tätä asetusta liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistettujen 
epäpuhtauskohtaisten lopullisten 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen 
mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

(b) muutetaan tätä asetusta liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistettujen 
epäpuhtauskohtaisten virhemarginaalien 
mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on palauttaa käyttöön ’marginaalin’ periaate voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti, eli kuten sitä käytetään asetuksessa 2016/646 (typen oksidien 
osalta) ja asetuksessa 2018/1832 (hiukkasmäärän osalta). Nykyisessä lainsäädännössä 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluku jaetaan selkeästi kahteen osaan: ajoneuvon 
valmistajalle asetettu tavoite (eli vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota sovelletaan 
varsinaiseen pakoputkesta tulevien päästöjen päästörajaan) sekä kannettavan 
päästöjenmittausjärjestelmän vaihtelevuus (eli virhemarginaali).

Tarkistus 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
14 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muutetaan tätä asetusta liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistettujen 
epäpuhtauskohtaisten lopullisten 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen 
mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

(b) muutetaan tätä asetusta liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistettujen 
epäpuhtauskohtaisten virhemarginaalien 
mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

Or. en

Tarkistus 67
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
14 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) muutetaan tätä asetusta liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistettujen 
epäpuhtauskohtaisten lopullisten 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen 
mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

(b) muutetaan tätä asetusta liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a vahvistettujen 
epäpuhtauskohtaisten virhemarginaalien 
mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.”

Or. en

Tarkistus 68
Isabel García Muñoz

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 715/2007
14 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Lisätään 14 artiklaan kohta 
seuraavasti:
3 a. Komissio seuraa teknistä kehitystä 
kannettavien päästömittausjärjestelmien 
(PEMS) käyttöön liittyvien 
mittausepävarmuuksien osalta. Komissio 
antaa kahden vuoden kuluessa 
soveltamisen alkamispäivästä ja sen 
jälkeen kahden vuoden välein tämän 
seurannan perusteella Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
tarkastelukertomuksen ja tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksen, jolla 
tarkistetaan alaspäin liitteessä I olevassa 
taulukossa 2 a vahvistettujen 
epäpuhtauskohtaisten lopullisten 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukujen 
mittausepävarmuudesta johtuvaa 
marginaalia.

Or. en
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Perustelu

Vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja olisi muutettava tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen, jotta valmistajille voidaan taata oikeusvarmuus ja antaa EU:n toimielimille 
mahdollisuus ilmaista mielipiteensä mahdollisten muutosten sopivuudesta. Tässä yhteydessä 
on varmistettava, että ainoastaan virhemarginaalia tarkistetaan alaspäin sitä mukaa kun 
PEMS-laitteiden käytössä saavutetaan teknistä edistystä. Kahden vuoden tarkistusväli on 
riittävä, jotta helpotetaan valmistajien sopeutumista muutoksiin.

Tarkistus 69
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 715/2007
14 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Lisätään 14 artiklaan kohta 
seuraavasti:
5 a. Komissio ottaa huomioon kaikki 
Euroopan standardointikomitean (CEN) 
hyväksymät standardit, jotka tarjoavat 
teknisesti luotettavan tavan arvioida 
RDE-mittausepävarmuutta kaasu- ja 
hiukkaspäästöjen osalta, ja pyrkii 
edellyttämään tällaisen standardin käyttöä 
tämän asetuksen puitteissa, jotta 
asianmukainen viranomainen voi 
vahvistaa määrätyn 
epävarmuusmarginaalin PEMS-
laitteistoille ja harkita, riittääkö se 
korvaamaan tämän asetuksen liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a esitetyt määrätyt 
virhemarginaalit tai täydentämään niitä.

Or. en

Tarkistus 70
Kateřina Konečná

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Asetus (EY) N:o 715/2007
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14 a artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio ottaa huomioon kaikki 
Euroopan standardointikomitean (CEN) 
hyväksymät standardit, jotka tarjoavat 
teknisesti luotettavan tavan arvioida 
RDE-mittausepävarmuutta kaasu- ja 
hiukkaspäästöjen osalta, ja pyrkii 
edellyttämään tällaisen standardin käyttöä 
tämän asetuksen puitteissa, jotta 
asianmukainen viranomainen voi 
vahvistaa määrätyn 
epävarmuusmarginaalin PEMS-
laitteistoille ja harkita, riittääkö se 
korvaamaan tämän asetuksen liitteessä I 
olevassa taulukossa 2 a esitetyt määrätyt 
virhemarginaalit tai täydentämään niitä.

Or. en

Perustelu

CEN on saanut työnsä päätökseen, ja jos standardiluonnos läpäisee äänestyksen, sen pitäisi 
valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä. Standardin tarkoituksena on määrittää RDE-
mittauksia koskeva epävarmuustekijä, joka korvaisi erilliset marginaalit tai täydentäisi niitä.

Tarkistus 71
Maria Grapini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena 
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan viidentenä 
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. ro


