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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON  

ASETUS (EU) 2018/…, 

annettu … päivänä …kuuta …, 

uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen 

seurannasta ja raportoinnista 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 

artiklan 1 kohdan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 
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sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille, 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1, 

ovat kuulleet alueiden komiteaa, 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä2, 

                                                                                                                                                         
* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌. 
1 EUVL C 81, 2.3.2018, s. 95. 
2 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja 

neuvoston päätös, tehty … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). 
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sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Lokakuun 23 ja 24 päivänä 2014 kokoontuneen, vuoteen 2030 ulottuvia ilmasto- ja 

energiapolitiikan puitteita käsitelleen Eurooppa-neuvoston päätelmissä hyväksyttiin 

koko talouden laajuisesti sitovaksi vähennystavoitteeksi vähintään 40 prosenttia 

vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä EU:n sisällä ja maaliskuun 17 ja 18 

päivänä 2016 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti tämän tavoitteen. 

(2) Eurooppa-neuvoston 23 ja 24 päivänä lokakuuta 2014 antamissa päätelmissä 

todetaan, että tavoite saavutetaan yhteisesti mahdollisimman kustannusvaikuttavalla 

tavalla siten, että päästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta 

kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän unionissa, jäljempänä 

'EU:n päästökauppajärjestelmä', kattamilla aloilla 43 prosentilla ja muilla kuin EU:n 

päästökauppajärjestelmään kuuluvilla aloilla 30 prosentilla. Pariisin sopimuksessa1 

asetetaan muun muassa pitkän aikavälin tavoite, joka vastaa tavoitetta rajoittaa 

maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahteen celsiusasteeseen 

esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon verrattuna sekä jatkaa toimia nousun 

pysyttämiseksi alle 1,5 celsiusasteessa esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon 

verrattuna. On tarpeen, että kaikki jäsenvaltiot osallistuvat näihin ponnisteluihin ja 

että kaikki toimialat, myös liikenne, antavat panoksensa Eurooppa-neuvoston 

hyväksymien päästövähennysten ja Pariisin sopimuksen pitkän aikavälin 

tavoitteiden saavuttamiseen. 

(3) Komission vuonna 2016 julkaiseman vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevan 

eurooppalaisen strategian mukaan tavoitteeksi on asetettava, että liikenteen 

kasvihuonekaasupäästöt vähenevät vuoteen 2050 mennessä vähintään 60 

prosenttia vuoteen 1990 verrattuna ja että vähennyksissä edetään vakaasti kohti 

nollatasoa. 

                                                 
1 Pariisin sopimus (EUVL L 282, 19.10.2016, s. 4). 
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(4) Kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi on aiheellista harkita monia erilaisia 

toimenpiteitä. Sen lisäksi, että raskaille hyötyajoneuvoille eli kuorma- ja linja-

autoille asetetaan hiilidioksidinormit, voitaisiin toteuttaa muitakin toimia, joilla 

parannetaan raskaiden hyötyajoneuvojen energiatehokkuutta ja vähennetään 

niiden hiilidioksidipäästöjä, kuten kuorman optimointi, saattueajo, kuljettajien 

koulutus, vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö, kaluston uudistamisohjelmat, 

vierintävastustukseltaan alhaisten renkaiden käyttö, ruuhkien vähentäminen ja 

infrastruktuurin ylläpitoon tehtävät investoinnit. 

(5) Raskaiden hyötyajoneuvojen kasvihuonekaasupäästöt ovat tällä hetkellä noin 

neljännes tieliikenteen päästöistä unionissa, ja jos lisätoimenpiteitä ei toteuteta, 

niiden odotetaan lisääntyvän 10 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2030 ja 

17 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2050. On otettava käyttöön tehokkaita 

toimenpiteitä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi, jotta annetaan 

panos tarvittaviin päästövähennyksiin liikennealalla. 

(6) Vuonna 2014 annetussa tiedonannossa strategiasta raskaiden hyötyajoneuvojen 

polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi komissio totesi, että 

edellytys kyseisten toimenpiteiden käyttöönotolle on säännelty menettely 

hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineen kulutuksen määrittämiseksi. 
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(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 595/20091 luodaan 

perusteet tällaiselle säännellylle menettelylle. Kyseisen menettelyn mukaisesti 

suoritettujen mittausten avulla saadaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa kunkin 

raskaan hyötyajoneuvon hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineenkulutuksesta 

merkittävässä osassa raskaiden hyötyajoneuvojen kalustoa unionissa. Tietoihin on 

pääsy tietyn raskaan hyötyajoneuvon ostajalla sekä rekisteröintijäsenvaltiolla, mikä 

osaltaan korjaa tietovajeen. 

(8) Kuljetusyrityksistä suuri osa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Niillä ei vielä ole 

mahdollisuutta käyttää vakiomuotoisia tietoja, joiden avulla ne voisivat arvioida 

polttoainetehokkuusteknologioita tai vertailla raskaita hyötyajoneuvoja tehdäkseen 

parhaaseen tietoon perustuvia ostopäätöksiä, vähentääkseen näin 

polttoainekulujaan, jotka muodostavat yli neljänneksen niiden toimintakuluista. 

(9) Tiedot raskaan hyötyajoneuvon suorituskyvystä hiilidioksidipäästöjen ja 

polttoaineenkulutuksen osalta olisi julkistettava, jotta kaikki liikenteenharjoittajat 

voivat tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä ja jotta voidaan varmistaa 

avoimuuden korkea taso. Kaikki raskaiden hyötyajoneuvojen valmistajat voivat 

verrata ajoneuvojensa suorituskykyä muiden valmistajien ajoneuvojen kanssa. Tämä 

lisää kannustimia innovointiin ja entistä energiatehokkaampien raskaiden 

hyötyajoneuvojen kehittämiseen ja parantaa siten kilpailukykyä. Nämä tiedot 

antavat myös unionin ja jäsenvaltioiden poliittisille päättäjille vakaan perustan laatia 

politiikkaa, jolla edistetään energiatehokkaampien raskaiden hyötyajoneuvojen 

käyttöönottoa. 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 595/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 

2009, moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen 

päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen 

saatavuudesta ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta sekä 

direktiivien 80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY kumoamisesta (EUVL L 188, 

18.7.2009, s. 1). 
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(10) Jotta voidaan saada kattavat tiedot raskaiden hyötyajoneuvojen kaluston 

kokoonpanosta unionissa, sen kehittymisestä ajan myötä ja mahdollisesta 

vaikutuksesta hiilidioksidipäästöihin, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten 

on syytä seurata ja raportoida komissiolle tietoja kaikkien uusien raskaiden 

hyötyajoneuvojen ja uusien perävaunujen rekisteröinnistä, mukaan lukien tiedot 

voimalaitteista sekä korityypeistä. 

(11) Sen vuoksi on asianmukaista, että raskaiden hyötyajoneuvojen valmistajat seuraavat 

kullekin uudelle raskaalle hyötyajoneuvolle komission asetuksen (EU) 2017/24001 

mukaisesti määritettyjä hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen arvoja ja 

raportoivat niistä komissiolle ▌. 

                                                 
1 Komission asetus (EU) 2017/2400, annettu 12 päivänä joulukuuta 2017, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta raskaiden 

hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittämisen osalta ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EU) N:o 

582/2011 muuttamisesta (EUVL L 349, 29.12.2017, s. 1). 



 

AM\1155509FI.docx 7/39 PE621.661v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

(12) Raskaiden hyötyajoneuvojen eri luokkien hiilidioksidipäästöjä ja 

polttoaineenkulutusta koskevien tietojen saatavuus määräytyy sen perusteella, mistä 

hetkestä lähtien asetusta (EU) 2017/2400 sovelletaan kyseisiin ajoneuvoluokkiin. 

Jotta valmistajille taattaisiin seuranta- ja raportointivelvoitteita koskeva selkeys ja 

oikeusvarmuus, tässä asetuksessa olisi vahvistettava seurannan ja raportoinnin 

aloittamisvuosi kunkin sen soveltamisalaan kuuluvan raskaan hyötyajoneuvojen 

luokan osalta. Asetuksen (EU) 2017/2400 nojalla tiedot ovat saatavilla tietyistä 

uusista raskaista hyötyajoneuvoista, jotka rekisteröidään vuonna 2019. Kyseisestä 

vuodesta alkaen valmistajia olisi vaadittava seuraamaan teknisiä tietoja kyseisistä 

ajoneuvoista ja raportoimaan niistä. Muita raskaiden hyötyajoneuvojen luokkia ja 

ryhmiä koskevat tiedot tulevat saataville vasta myöhemmin. Kyseisiä 

ajoneuvoluokkia ja -ryhmiä koskevien tietojen seurannan ja raportoinnin 

aloittamisvuosien määrittämiselle olisi asetettava kohtuullinen määräaika. Kun 

otetaan huomioon, että muiden raskaiden hyötyajoneuvojen luokkien ja ryhmien 

hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittämismenettelyn 

kehittäminen on teknisesti monimutkainen prosessi, määräaika olisi asetettava 

seitsemän vuoden päähän tämän asetuksen voimaantulopäivästä. 
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(13) On yleisen edun mukaista, että raskaan hyötyajoneuvon hiilidioksidipäästöihin ja 

polttoaineenkulutukseen liittyvää suorituskykyä koskevia teknisiä tietoja jaetaan 

yleisölle aktiivisesti, jotta lisätään raskaiden hyötyajoneuvojen eritelmien ja niihin 

liittyvän suorituskyvyn avoimuutta ja edistetään valmistajien välistä kilpailua. 

Tietoja, jotka ovat arkaluonteisia henkilötietojen suojan ja tasapuolisen kilpailun 

vuoksi, ei saisi julkaista. Tietyt raskaiden hyötyajoneuvojen aerodynaamiseen 

suorituskykyyn liittyvät tiedot olisi julkistettava vaihteluväleinä tasapuolisen 

kilpailun näkökohtien huomioon ottamiseksi. Raportoidut tiedot olisi asetettava 

yleisön saataville vaivattomasti ja ilmaiseksi. Tämä asetus ei vaikuta yleisön 

oikeuteen saada ympäristötietoa muun muassa Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/20061 mukaisesti. 

(14) On tärkeää, että seuranta- ja raportointijärjestelmä on käyttäjäystävällinen kaikille 

liikenteenharjoittajille niiden koosta ja resursseista riippumatta. Samoin on 

tärkeää, että komissio tekee aktiivisesti järjestelmää tunnetuksi, jotta varmistetaan, 

että sillä on merkittävä vaikutus alaan, ja lisätään tietoisuutta raportoitujen 

tietojen saatavuudesta. 

(15) Komission analyysi jäsenvaltioiden ja valmistajien edeltävältä kalenterivuodelta 

toimittamista tiedoista olisi esiteltävä yleisölle tavalla, josta selviää helposti 

unionin ja kunkin jäsenvaltion sekä kunkin valmistajan raskaiden 

hyötyajoneuvojen kaluston suorituskyky. Sen avulla pitäisi voida vertailla kaluston 

keskimääräistä polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä kunkin raskaiden 

hyötyajoneuvojen luokan osalta ja käyttöprofiileittain. 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1367/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 

2006, tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta 

ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön 

toimielimiin ja elimiin (EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13). 
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(16) On olennaisen tärkeää, että asetuksen (EU) 2017/2400 mukaisesti määritetyt 

hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen arvot vastaavat raskaiden 

hyötyajoneuvojen todellista suorituskykyä. Tästä syystä kyseiseen asetukseen 

sisältyy säännöksiä, jotka koskevat simulointivälineen käytön sekä asianomaisten 

komponenttien, erillisten teknisten yksiköiden ja järjestelmien 

hiilidioksidipäästöihin ja polttoaineenkulutukseen liittyvien ominaisuuksien 

vaatimustenmukaisuuden tarkastamista ja varmistamista. Tähän 

tarkastamismenettelyyn olisi sisällyttävä ajonaikainen testi. Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/…1* mukainen tyyppihyväksyntäkehys tarjoaa 

keinon varmistaa, että jos poikkeamia havaitaan, valmistaja toteuttaa korjaavia 

toimenpiteitä, ja jos vaatimuksia ei ole noudatettu, komissio voi määrätä 

hallinnollisia sakkoja. Uudessa tyyppihyväksyntäkehyksessä todetaan myös, että 

kolmansien osapuolten on tärkeää voida toteuttaa ajoneuvojen riippumatonta 

testausta ja saada tarvittavat tiedot. Komission olisi seurattava tällaisten 

varmentavien testien tuloksia ja sisällytettävä analyysi tuloksista 

vuosikertomukseensa. 

(17) On tärkeää varmistaa, että seurattavat ja raportoidut tiedot ovat varmoja ja 

luotettavia. Komissiolla olisi sen vuoksi oltava keinot varmistaa ja tarvittaessa 

korjata lopulliset tiedot. Sen vuoksi seurantavaatimuksissa olisi säädettävä myös 

muuttujista, joiden avulla tiedot voidaan asianmukaisesti jäljittää ja varmistaa. 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/…, annettu … päivänä …kuuta …, 

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen 

järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja 

markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä 

direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EUVL L …). 
* Virallinen lehti: lisätään viittaus asiakirjaan PE-CONS 73/17. 
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(18) Komission olisi voitava määrätä hallinnollinen sakko, jos se havaitsee, että 

valmistajan raportoimat tiedot poikkeavat asetuksen (EY) N:o 595/2009 puitteissa 

kirjatuista tiedoista ja erityisesti komission asetuksen (EU) N:o 582/20111 ja 

asetuksen (EU) 2017/2400 mukaisesti kirjatuista tiedoista tai jos valmistaja ei 

toimita vaadittuja tietoja asetettuun määräaikaan mennessä. Sakkojen olisi oltava 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

(19) Sen kokemuksen perusteella, joka on saatu hiilidioksidipäästöjä koskevien tietojen 

seurannasta ja raportoinnista uusien henkilöautojen osalta Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/20092 nojalla ja uusien kevyiden 

hyötyajoneuvojen osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 

510/20113 nojalla, on syytä antaa Euroopan ympäristökeskukselle vastuu kyseisestä 

tietojenvaihdosta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja valmistajien 

kanssa sekä lopullisen tietokannan hallinnasta komission puolesta. On myös 

asianmukaista yhdenmukaistaa siinä määrin kuin mahdollista raskaita 

hyötyajoneuvoja koskevat seuranta- ja raportointimenettelyt kevyitä hyötyajoneuvoja 

varten luotujen menettelyjen kanssa. 

(20) Jotta voidaan varmistaa, että tämän asetuksen säännökset seurattavien tietojen 

varmentamisesta ja korjaamisesta pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti, komissiolle 

olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20114 mukaisesti. 

                                                 
1 Komission asetus (EU) N:o 582/2011, annettu 25 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta 

raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) sekä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2007/46/EY liitteiden I ja III muuttamisesta (EUVL L 167, 25.6.2011, 

s. 1). 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 443/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 

2009, päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (EUVL L 

140, 5.6.2009, s. 1). 
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 510/2011, annettu 11 päivänä toukokuuta 

2011, päästönormien asettamisesta uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 

vähentämiseksi (EUVL 145, 31.5.2011, s. 1). 
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 

2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13). 
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(21) Jotta voidaan varmistaa, että tietovaatimukset sekä seuranta- ja raportointimenettely 

pysyvät ajan myötä tarkoituksenmukaisina arvioitaessa raskaiden hyötyajoneuvojen 

kaluston osuutta hiilidioksidipäästöistä, että hiilidioksidipäästöjä vähentäviä uusia ja 

kehittyneitä teknologioita koskevat tiedot ja ajonaikaisten varmentavien testien 

tulokset asetetaan saataville ja että ilmanvastusarvon vaihteluvälit ovat 

tarkoituksenmukaiset tiedotus- ja vertailutarkoituksiin, ja jotta voidaan täydentää 

hallinnollisia sakkoja koskevia säännöksiä, komissiolle olisi siirrettävä valta 

hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 

asetuksen soveltamisalaan kuuluvien raskaiden hyötyajoneuvoluokkien seurannan 

ja raportoinnin aloittamisvuosien määrittelyä, tietovaatimusten sekä tämän 

asetuksen liitteissä esitetyn seuranta- ja raportointimenettelyn muuttamista, niiden 

tietojen määrittämistä, joiden raportointia edellytetään ajonaikaisten varmentavien 

testien tulosten seurannassa jäsenvaltioilta, ilmanvastusarvon vaihteluvälien 

muuttamista, sekä valmistajille määrättävien hallinnollisten sakkojen perusteiden, 

laskentatavan ja perintätavan määrittelyä. 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 sopimuksessa1 vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja 

säädöksiä. 

                                                 
1 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 
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(22) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on 

uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen 

seuranta ja raportointi unionissa, vaan se voidaan sen vaikutusten ja laajuuden 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 

tämän tavoitteen saavuttamiseksi, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 
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1 artikla 

Kohde 

Tässä asetuksessa säädetään unionissa rekisteröidyistä uusista raskaista hyötyajoneuvoista 

peräisin olevien hiilidioksidipäästöjen ja kyseisten ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen 

seurantaa ja raportointia koskevista vaatimuksista. 

2 artikla 

Soveltamisala 

Tätä asetusta sovelletaan jäsenvaltioiden ja raskaiden hyötyajoneuvojen valmistajien 

suorittamaan uusia raskaita hyötyajoneuvoja koskevien tietojen seurantaan ja raportointiin. 

Sitä sovelletaan seuraaviin ajoneuvoluokkiin: 

a) M1-, M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvot, joiden vertailumassa on suurempi kuin 2 610 

kg ja jotka eivät kuulu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 

715/20071 soveltamisalaan, sekä kaikki M3- ja N3-luokan ajoneuvot; 

b) O3- ja O4-luokan ajoneuvot. 

Tässä asetuksessa kyseisistä ajoneuvoista käytetään nimitystä raskaat hyötyajoneuvot. 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 

2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 

päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien 

tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1). 
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3 artikla 

Määritelmät 

Tässä asetuksessa sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY1 ja 

asetuksen (EY) N:o 595/2009 määritelmiä. 

4 artikla 

Jäsenvaltioiden suorittama seuranta ja raportointi 

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 2019 alkaen ja kunkin seuraavan 

kalenterivuoden osalta seurattava liitteessä I olevassa A osassa määriteltyjä tietoja 

unionissa ensimmäisen kerran rekisteröitävistä uusista raskaista 

hyötyajoneuvoista. 

Viimeistään 28 päivänä helmikuuta kunakin vuonna vuodesta 2020 alkaen 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on raportoitava nämä tiedot 

komissiolle liitteessä II esitetyn raportointimenettelyn mukaisesti. 

Unionin ulkopuolella aiemmin rekisteröityjä uusia raskaita hyötyajoneuvoja koskevia 

tietoja ei seurata eikä raportoida, paitsi jos kyseinen rekisteröinti on tapahtunut alle 

kolme kuukautta ennen ajoneuvon rekisteröintiä unionissa. ▌ 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, 

puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin 

tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 

(Puitedirektiivi) (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1). 
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2. Tietojen seuraamisesta ja raportoinnista tämän asetuksen mukaisesti vastaavat 

toimivaltaiset viranomaiset, jotka jäsenvaltiot nimittävät asetuksen (EY) N:o 

443/2009 8 artiklan 7 kohdan mukaisesti. 

5 artikla 

Valmistajien suorittama seuranta ja raportointi 

1. Liitteessä I olevan B osan 1 kohdassa vahvistetuista aloittamisvuosista alkaen 

raskaiden hyötyajoneuvojen valmistajien on seurattava kalenterivuosittain 

liitteessä I olevan B osan 2 kohdassa määritettyjä tietoja kunkin uuden raskaan 

hyötyajoneuvon osalta. 

Viimeistään 28 päivänä helmikuuta kunakin vuonna liitteessä I olevan B osan 1 

kohdassa vahvistetuista vuosista alkaen raskaiden hyötyajoneuvojen valmistajien on 

raportoitava komissiolle kyseiset tiedot kustakin uudesta raskaasta 

hyötyajoneuvosta, jonka simulointipäivä oli edeltävänä kalenterivuonna, liitteessä II 

esitetyn raportointimenettelyn mukaisesti. 

Simulointipäivä on päivä, joka on raportoitu liitteessä I olevan B osan 2 kohdan 71 

kohdassa esitettyjen tietojen mukaisesti. 

2. Kunkin valmistajan on nimettävä yhteyspiste tämän asetuksen mukaista tietojen 

raportointia varten. 
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6 artikla 

Keskusrekisteri raskaita hyötyajoneuvoja koskeville tiedoille 

1. Komissio pitää keskusrekisteriä 4 ja 5 artiklan mukaan raportoiduille raskaita 

hyötyajoneuvoja koskeville tiedoille, jäljempänä 'rekisteri'. 

Rekisterin on oltava julkisesti saatavilla lukuun ottamatta liitteessä I olevan A osan a 

kohdassa sekä liitteessä I olevan B osan 2 kohdan 1, 24, 25, 32, 33, 39 ja 40 

kohdassa esitettyjä tietoja. Liitteessä I olevan B osan 2 kohdan 23 kohdassa esitetyt 

arvot on julkistettava liitteessä I olevassa C osassa asetettuina vaihteluväleinä. 

2. Rekisteriä hallinnoi Euroopan ympäristökeskus komission puolesta. 

7 artikla 

Ajonaikaisten varmentavien testien tulosten seuranta 

1. Komissio seuraa asetuksen (EY) N:o 595/2009 puitteissa suoritettujen 

ajonaikaisten testien tuloksia aina, kun ne ovat saatavilla, tarkastaakseen uusien 

raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutuksen. 

2. Komissio antaa delegoituja säädöksiä 13 artiklan mukaisesti tämän asetuksen 

täydentämiseksi määrittelemällä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, jotka 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on raportoitava. 
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8 artikla 

Tietojen laatu 

1. Toimivaltaiset viranomaiset ja valmistajat ovat vastuussa 4 ja 5 artiklan mukaan 

raportoimiensa tietojen oikeellisuudesta ja laadusta. Niiden on viipymättä 

ilmoitettava komissiolle raportoimissaan tiedoissa havaituista virheistä. 

2. Komissio suorittaa oman varmennuksensa 4 ja 5 artiklan mukaan raportoitujen 

tietojen laadusta. 

3. Jos komissiolle ilmoitetaan tiedoissa olevista virheistä tai se löytää oman 

varmennuksensa yhteydessä tiedoissa ristiriitaisuuksia, se toteuttaa tilanteen mukaan 

tarvittavat toimenpiteet 6 artiklassa tarkoitetussa rekisterissä julkaistujen tietojen 

korjaamiseksi. 

4. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä määrittää tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa 

tarkoitetut varmennus- ja korjaustoimenpiteet. Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 12 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. 

9 artikla 

Hallinnolliset sakot 

1. Komissio voi määrätä hallinnollisen sakon seuraavissa tapauksissa: 

a) kun se havaitsee, että valmistajan tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti 

raportoimat tiedot poikkeavat tiedoista, jotka ovat peräisin valmistajan 

kirjanpitotiedostosta tai asetuksen (EY) N:o 595/2009 mukaisesti 

myönnetystä moottorien tyyppihyväksyntätodistuksesta, ja kun poikkeama on 

tahallinen tai johtuu vakavasta huolimattomuudesta; 
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b) kun tietoja ei ole toimitettu 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti sovellettavaan 

määräaikaan mennessä eikä viivästymistä ole perusteltu asianmukaisesti. 

Komissio kuulee asianomaisia hyväksyntäviranomaisia tarkastaakseen a 

alakohdassa tarkoitetut tiedot. 

Hallinnollisten sakkojen on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja ne 

voivat olla enintään 30 000 euroa sitä raskasta hyötyajoneuvoa kohden, jota a ja b 

alakohdassa tarkoitettu poikkeama tai tietojen toimittamisen viivästyminen 

koskevat. 

2. Komissio antaa tämän artiklan 3 kohdassa säädettyjen periaatteiden pohjalta 13 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta 

vahvistamalla menettely ja menetelmät tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 

hallinnollisten sakkojen laskemista ja perimistä varten. 

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen delegoitujen säädösten on oltava seuraavien 

periaatteiden mukaisia: 

a) komission vahvistamassa menettelyssä on noudatettava oikeutta hyvään 

hallintoon ja erityisesti oikeutta tulla kuulluksi ja oikeutta tutustua 

asiakirjoihin, ottaen huomioon luottamuksellisuuteen ja liikesalaisuuksiin 

liittyvät oikeutetut edut; 
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b) asianmukaisen hallinnollisen sakon laskennassa komissio noudattaa 

tehokkuuden, oikeasuhteisuuden ja varoittavuuden periaatteita ottaen 

tarvittaessa huomioon poikkeaman tai viivästyksen vakavuuden ja 

vaikutukset, niiden raskaiden hyötyajoneuvojen lukumäärän, joita 

poikkeavat tai viivästyneet tiedot koskevat, valmistajan vilpittömän mielen, 

sen, missä määrin valmistaja on osoittanut huolellisuutta ja toiminut 

yhteistyössä, poikkeaman tai viivästyksen toistuvuuden, tiheyden tai keston 

sekä samalle valmistajalle aiemmin määrätyt seuraamukset; 

c) hallinnolliset sakot on perittävä ilman aiheetonta viivytystä vahvistamalla 

maksumääräajat ja tapauksen mukaan myös mahdollisuus jakaa maksut 

useaan erään ja vaiheeseen. 

4. Hallinnollisista sakoista kertyviä määriä on pidettävä unionin yleiseen 

talousarvioon otettavina tuloina. 

10 artikla 

Kertomus 

1. Komissio julkaisee joka vuosi viimeistään 31 päivänä lokakuuta vuosikertomuksen 

ja analyysin tiedoista, jotka jäsenvaltiot ja valmistajat ovat toimittaneet edeltävältä 

kalenterivuodelta. 
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2. Analyysissä on käsiteltävä ainakin unionin raskaiden hyötyajoneuvojen kaluston 

suorituskykyä sekä kunkin jäsenvaltion ja kunkin valmistajan kaluston 

suorituskykyä kunkin raskaiden hyötyajoneuvojen ryhmän keskimääräisen 

polttoaineenkulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen osalta käyttöprofiili-, kuorma- ja 

polttoaineyhdistelmän perusteella eriteltynä. Siinä on myös otettava huomioon 

tiedot uusien ja kehittyneiden hiilidioksidipäästöjen vähentämisteknologioiden sekä 

vaihtoehtoisten voimalaitteiden leviämisestä, jos tiedot ovat saatavilla. Lisäksi 

siihen on sisällytettävä analyysi ajonaikaisten varmentavien testien tuloksista, joita 

on seurattu 7 artiklan mukaisesti, jos tiedot ovat saatavilla. 

3. Komissio laatii analyysin Euroopan ympäristökeskuksen tukemana. 
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11 artikla 

Liitteiden muuttaminen 

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 13 artiklan mukaisesti 

liitteiden muuttamiseksi, jotta voidaan 

a) saattaa ajan tasalle tai mukauttaa liitteessä I olevassa A ja B osassa määritetyt 

tietovaatimukset, jos tämä katsotaan tarpeelliseksi perusteellisen analyysin 

tekemiseksi 10 artiklan mukaisesti; 

b) täydentää liitteessä I olevan B osan 1 kohdassa olevat aloittamisvuodet; 

c) saattaa ajan tasalle tai mukauttaa liitteessä I olevassa C osassa esitettyjä 

vaihteluvälejä, jotta voidaan ottaa huomioon raskaiden hyötyajoneuvojen 

suunnittelussa tapahtuneet muutokset ja varmistaa, että vaihteluvälit ovat 

edelleen tarkoituksenmukaiset tiedotus- ja vertailutarkoituksiin; 

d) mukauttaa liitteen II mukaista seuranta- ja raportointimenettelyä tämän 

asetuksen soveltamisesta saadun kokemuksen ottamiseksi huomioon. 

2. Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut delegoidut säädökset on annettava 

viimeistään … päivänä …kuuta … [seitsemän vuotta tämän asetuksen 

voimaantulopäivästä]. 
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12 artikla 

Komiteamenettely 

1. Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 

525/20131 perustettu ilmastonmuutoskomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) 

N:o 182/2011 tarkoitettu komitea. 

2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. 

13 artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttö 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa 

säädetyt edellytykset. 

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä] 

seitsemän vuoden ajaksi 7 artiklan 2 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa ja 11 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

seitsemän vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä. 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 525/2013, annettu 21 päivänä 

toukokuuta 2013, järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä 

raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi 

kansallisella ja unionin tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY kumoamisesta (EUVL L 

165, 18.6.2013, s. 13). 



 

AM\1155509FI.docx 23/39 PE621.661v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 artiklan 2 

kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa ja 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 

siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 

kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 

olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen. 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion 

nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 

tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi 

yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

6. Edellä olevan 7 artiklan 2 kohdan, 9 artiklan 2 kohdan ja 11 artiklan 1 kohdan nojalla 

annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 

neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 

annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä 

tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 

parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. 
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14 artikla 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 

julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa. 

Tehty … 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 

Puhemies Puheenjohtaja 
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LIITE I 

▌ 

Seurattavia ja raportoitavia tietoja koskevat säännöt 

A OSA: TIEDOT, JOITA JÄSENVALTIOIDEN ON SEURATTAVA JA JOISTA NIIDEN ON 

RAPORTOITAVA: 

a) kaikkien 2 artiklan toisen kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen jäsenvaltion 

alueella rekisteröityjen uusien raskaiden hyötyajoneuvojen valmistenumerot; 

b) valmistajan nimi; 

c) merkki (valmistajan toiminimi); 

d) korityypin koodi, sellaisena kuin se on määritetty vaatimustenmukaisuustodistuksen 

kohdassa 38, jos saatavilla; 

e) kun kyseessä ovat 2 artiklan toisen kohdan a alakohdassa tarkoitetut raskaat 

hyötyajoneuvot, vaatimustenmukaisuustodistuksen kohdissa 23, 23.1 ja 26 esitetyt 

voimalaitetta koskevat tiedot. 
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B OSA: TIEDOT, JOITA RASKAIDEN HYÖTYAJONEUVOJEN VALMISTAJIEN ON SEURATTAVA JA 

JOISTA NIIDEN ON RAPORTOITAVA: 

1. 2 artiklan toisen kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja raskaiden 

hyötyajoneuvojen luokkia koskevien tietojen seurannan ja raportoinnin 

aloittamisvuodet: 

Raskaiden 

hyötyajoneuvojen 

luokka 

Ajoneuvoryhmä 

ajoneuvoluokassa 

(sellaisena kuin siihen 

viitataan komission 

asetuksen (EU) 

2017/2400 liitteessä I) 

Aloittamisvuosi 

Seuranta 

Aloittamisvuosi 

Raportointi 

N1 – – – 

N2 1 ja 2 2020 2021 

N3 3 2020 2021 

4, 5, 9 ja 10 2019 2020 

11, 12 ja 16 2020 2021 

M1 – – – 

M2 – – – 

M3 – – – 

O3 – – – 

O4 – – – 
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2. Seurattavat ja raportoitavat tiedot: 

Nro Seurantaparametrit 

Lähde: Komission 

asetuksen (EU) 

2017/2400 liitteessä 

IV oleva I osa, ellei 

toisin ole ilmoitettu 

Kuvaus 

1 Ajoneuvon valmistenumero (VIN) 1.1.3 

Ajoneuvon ja osien 

tunnistetiedot 

2 Moottorin sertifiointinumero 1.2.2 

3 
CdxA1:n -sertifiointinumero 

(tapauksen mukaan) 
1.8.3 

4 Voimansiirron sertifiointinumero 1.3.2 

5 Kulmavälityksen sertifiointinumero 1.6.2 

6 Renkaan sertifiointinumero, akseli 1 1.9.2 

7 Renkaan sertifiointinumero, akseli 2 1.9.6 

8 Renkaan sertifiointinumero, akseli 3 1.9.10 

9 Renkaan sertifiointinumero, akseli 4 1.9.14 

10 
Ajoneuvoluokka (N1, N2, N3, M1, M2, 

M3) 
1.1.4 

Ajoneuvojen luokittelu 11 Akselikonfiguraatio 1.1.5 

12 Ajoneuvon suurin bruttopaino (t) 1.1.6 

13 Ajoneuvoryhmä 1.1.7 

14 Valmistajan nimi ja osoite ▌ 1.1.1 
Ajoneuvon ja alustan 

eritelmä 

15 Merkki (valmistajan toiminimi) 

1.1.7 Komission 

asetuksen (EU) 

2017/2400 

liitteessä IV oleva 

II osa ▌ 
 

16 
Korjattu todellinen ajonkuntoinen 

massa (kg) 
1.1.8 

                                                 
1 Ilmanvastus. 
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Nro Seurantaparametrit 

Lähde: Komission 

asetuksen (EU) 

2017/2400 liitteessä 

IV oleva I osa, ellei 

toisin ole ilmoitettu 

Kuvaus 

17 Moottorin nimellisteho (kW) 1.2.3 

Moottorin keskeiset 

eritelmät 

18 Moottorin joutokäyntinopeus (1/rpm) 1.2.4 

19 
Moottorin nimellispyörimisnopeus 

(1/rpm) 
1.2.5 

20 Moottorin sylinteritilavuus (ltr) 1.2.6 

21 

Moottorin vertailupolttoaineen tyyppi 

(diesel / nestekaasu / paineistettu 

maakaasu…) 

1.2.7 

22 

CdxA:n generoinnissa käytetty 

sertifiointivaihtoehto (oletusarvot / 

mittaaminen) 
1.8.2 

Aerodynamiikka 

23 CdxA:n arvo (ilmanvastusarvo) 1.8.4 

24 
Voimansiirron valmistajan nimi ja 

osoite 
– 

Voimansiirron keskeiset 

eritelmät 

25 
Merkki (voimansiirron valmistajan 

toiminimi) 
– 

26 

Simulointivälineen häviökarttojen 
generoinnissa käytetty 

sertifiointivaihtoehto(vaihtoehto 1 / 

vaihtoehto 2 / vaihtoehto 3 / kiinteät 

arvot ▌) 

 

1.3.3 

27 
Vaihteistotyyppi (SMT1, AMT2, 

APT3, S4, APT-P5) 
1.3.4 

28 Vaihteiden lukumäärä 1.3.5 

29 Tasauspyörästön välityssuhde 1.3.6 

30 Hidastimen tyyppi 1.3.7 

                                                 
1 Synkronoitu käsivalintainen vaihteisto (Synchronised Manual Transmission, SMT). 
2 Automatisoitu käsivalintainen vaihteisto tai automatisoitu mekaaninen vaihteisto (Automated 

Manual Transmission tai Automatic Mechanically-engaged Transmission, AMT). 
3 Automaattinen pikavaihteisto (Automatic Powershifting Transmission, APT). 
4 'Tapauksella S' (Case S) tarkoitetaan momentinmuuntimen ja siihen kytkettyjen vaihteiston 

mekaanisten osien sarjakytkentää. 
5 'Tapauksella P' (Case P) tarkoitetaan momentinmuuntimen ja siihen kytkettyjen vaihteiston 

mekaanisten osien rinnankytkentää (esim. tehonjakoasennuksissa). 
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Nro Seurantaparametrit 

Lähde: Komission 

asetuksen (EU) 

2017/2400 liitteessä 

IV oleva I osa, ellei 

toisin ole ilmoitettu 

Kuvaus 

31 Voimanottolaite (kyllä/ei) 1.3.8 
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Nro Seurantaparametrit 

Lähde: Komission 

asetuksen (EU) 

2017/2400 liitteessä 

IV oleva I osa, ellei 

toisin ole ilmoitettu 

Kuvaus 

32 Akselin valmistajan nimi ja osoite – 

Akselin keskeiset 

eritelmät 

33 
Merkki (akselin valmistajan 

toiminimi) 
– 

34 

Simulointivälineen häviökartan 

generoinnissa käytetty 

sertifiointivaihtoehto (kiinteät arvot / 

mittaaminen) 

1.7.3 

35 
Akselin tyyppi (esim. yksi 

tavanomainen vetävä akseli) 
1.7.4 

36 Akselisuhde 1.7.5 

37 

Simulointivälineen häviökartan 

generoinnissa käytetty 

sertifiointivaihtoehto (kiinteät arvot / 

mittaaminen) 

1.6.3 Kulmavälityksen 

eritelmät 

38 Kulmavälityksen välityssuhde 1.6.4 

39 Renkaiden valmistajan nimi ja osoite – 

Renkaiden keskeiset 

eritelmät 

40 
Merkki (renkaiden valmistajan 

toiminimi) 
– 

41 Renkaiden mitat, akseli 1 1.9.1 

42 
Kaikkien akselin 1 renkaiden 

vierintävastuskerroin (RRC) ▌ 
1.9.3 

43 Renkaiden mitat ▌akseli 2 1.9.4 

44 Kaksoisakselisto (kyllä/ei) ▌akseli 2 1.9.5 

45 
Kaikkien akselin 2 renkaiden 

vierintävastuskerroin (RRC) ▌ 
1.9.7 

46 Renkaiden mitat ▌akseli 3 1.9.8 

47 Kaksoisakselisto (kyllä/ei) ▌akseli 3 1.9.9 
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Nro Seurantaparametrit 

Lähde: Komission 

asetuksen (EU) 

2017/2400 liitteessä 

IV oleva I osa, ellei 

toisin ole ilmoitettu 

Kuvaus 

48 
Kaikkien akselin 3 renkaiden 

vierintävastuskerroin (RRC) ▌ 
1.9.11 

49 Renkaiden mitat ▌akseli 4 1.9.12 

50 Kaksoisakselisto (kyllä/ei) ▌akseli 4 1.9.13 

51 
Kaikkien akselin 4 renkaiden 

vierintävastuskerroin (RRC) ▌ 
1.9.15 

52 
Moottorin jäähdytystuulettimeen 

perustuva teknologia ▌ 
1.10.1 

Apulaitteiden keskeiset 

eritelmät 

53 
Ohjauspumppuun perustuva 

teknologia ▌ 
1.10.2 

54 
Sähköiseen järjestelmään perustuva 

teknologia ▌ 
1.10.3 

55 
Pneumaattiseen järjestelmään 

perustuva teknologia ▌ 
1.10.4 

56 

Käyttöprofiilin osalta tehdyt oletukset 

(kaukoreitti, kaukoreitti (EMS1), 

alueellinen reitti, alueellinen reitti 

(EMS), kaupunkireitti, kunnalliset 

palvelut, rakentaminen) 

2.1.1 

Simulointiparametrit 

(kullekin käyttöprofiili-

/kuorma-

/polttoaineyhdistelmälle) 

57 
Kuorma (siten kuin se on määritetty 

simulointivälineessä) (kg) 
2.1.2 ▌ 

58 

Polttoainetyyppi (diesel / bensiini / 

nestekaasu / paineistettu maakaasu/ 

...) 

2.1.3  

59 
Ajoneuvon kokonaismassa 

simuloinnissa (kg) 
2.1.4 ▌ 

60 Keskinopeus (km/h) 2.2.1 
Ajoneuvon käyttöteho 

(kullekin käyttöprofiili-

/kuorma-

/polttoaineyhdistelmälle) 

61 Pienin hetkellinen nopeus (km/h) 2.2.2 

62 Suurin hetkellinen nopeus (km/h) 2.2.3 

63 Suurin hidastuvuus (m/s2) 2.2.4 

                                                 
1 Eurooppalainen moduulijärjestelmä (EMS), määritelty neuvoston direktiivissä 96/53/EY, 

annettu 25 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen 

suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista 

kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista (EUVL L 235, 17.9.1996, s. 59). 
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Nro Seurantaparametrit 

Lähde: Komission 

asetuksen (EU) 

2017/2400 liitteessä 

IV oleva I osa, ellei 

toisin ole ilmoitettu 

Kuvaus 

64 Suurin kiihtyvyys (m/s2) 2.2.5 

65 
Täyden kuormituksen prosenttiosuus 

suhteessa ajoaikaan 
2.2.6 
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Nro Seurantaparametrit 

Lähde: Komission 

asetuksen (EU) 

2017/2400 liitteessä 

IV oleva I osa, ellei 

toisin ole ilmoitettu 

Kuvaus 

66 Vaihteenvaihtojen kokonaismäärä 2.2.7 

67 Ajettu kokonaismatka (km) 2.2.8 

68 

Hiilidioksidipäästöt 

(ilmaistuna seuraavasti: g/km, g/t-km, 

g/p-km, g/m³-km) 

2.3.13–2.3.16 
Hiilidioksidipäästöt ja 

polttoaineenkulutus 

(kullekin käyttöprofiili-

/kuorma-

/polttoaineyhdistelmälle) 69 

Polttoaineenkulutus 

(ilmaistuna seuraavasti: g/km, g/t-km, 

g/p-km, g/m3-km, l/100 km, l/t-km, 

l/p-km, l/m³-km, MJ/km, MJ/t-km, 

MJ/p-km, MJ/m³-km) 

2.3.1–2.3.12 

70 Simulointivälineen versio (X.X.X.) 3.1.1 

Ohjelmistot ja käyttäjille 

annettavat tiedot 

71 ▌ Simulointipäivä ja -aika 3.1.2 

72 
Simulointivälineen käyttöluvan 

numero 
 ▌– 

73 
Simulointivälineen tulosten 
kryptografinen hash-tunniste 

3.1.4 

74 
Kehittyneet 

hiilidioksidinvähentämisteknologiat 
– 

Ajoneuvon 

hiilidioksidipäästöjen 

vähentämisteknologiat 

75 
Moottorin CO2-massapäästöjen 

WHTC1-testi (g/kWh) 

Komission 

asetuksen (EU) 

N:o 582/2011 

liitteen I lisäyksen 

5 lisäyksessä oleva 

1.4.2 kohta tai 

liitteen I lisäyksen 

7 lisäyksessä oleva 

1.4.2 kohta sen 

mukaan, kumpaa 

sovelletaan 

Moottorin 

hiilidioksidipäästöt ja 

polttoaineen 

ominaiskulutus 

                                                 
1  Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu muuttuvatilainen testisykli (World Harmonized 

Transient Driving Cycle). 
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Nro Seurantaparametrit 

Lähde: Komission 

asetuksen (EU) 

2017/2400 liitteessä 

IV oleva I osa, ellei 

toisin ole ilmoitettu 

Kuvaus 

76 
Moottorin polttoaineenkulutuksen 

WHTC-testi (g/kWh) 

Komission 

asetuksen (EU) 

N:o 582/2011 

liitteen I lisäyksen 

5 lisäyksessä oleva 

1.4.2 kohta tai 

liitteen I lisäyksen 

7 lisäyksessä oleva 

1.4.2 kohta sen 

mukaan, kumpaa 

sovelletaan 

77 
Moottorin CO2-massapäästöjen 

WHSC1-testi (g/kWh) 

Komission 

asetuksen (EU) 

N:o 582/2011 

liitteen I lisäyksen 

5 lisäyksessä oleva 

1.4.1 kohta tai 

liitteen I lisäyksen 

7 lisäyksessä oleva 

1.4.1 kohta sen 

mukaan, kumpaa 

sovelletaan 

78 
Moottorin polttoaineenkulutuksen 

WHSC-testi (g/kWh) 

Komission 

asetuksen (EU) 

N:o 582/2011 

liitteen I lisäyksen 

5 lisäyksessä oleva 

1.4.1 kohta tai 

liitteen I lisäyksen 

7 lisäyksessä oleva 

1.4.1 kohta sen 

mukaan, kumpaa 

sovelletaan 

 

                                                 
1 Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu vakiotilainen testisykli (Worldwide Harmonised Steady 

state Cycle, WHSC). 
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C OSA:  ILMANVASTUSARVON (CDXA) VAIHTELUVÄLIT 6 ARTIKLAN MUKAISTA JULKISTAMISTA 

VARTEN 

Julkistaessaan 23 kohdassa määritellyn CdxA-arvon 6 artiklan mukaisesti komissio käyttää 

vaihteluvälejä, jotka on määritelty seuraavassa kunkin CdxA-arvon vaihteluvälin 

sisältävässä taulukossa: 

Vaihteluväli 

CdxA:n arvo [m2] 

Min CdxA (CdxA >= min CdxA) Max CdxA (CdxA <MaxCdxA) 

A1 0,00 3,00 

A2 3,00 3,15 

A3 3,15 3,31 

A4 3,31 3,48 

A5 3,48 3,65 

A6 3,65 3,83 

A7 3,83 4,02 

A8 4,02 4,22 

A9 4,22 4,43 

A10 4,43 4,65 

A11 4,65 4,88 

A12 4,88 5,12 

A13 5,12 5,38 

A14 5,38 5,65 

A15 5,65 5,93 
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Vaihteluväli 

CdxA:n arvo [m2] 

Min CdxA (CdxA >= min CdxA) Max CdxA (CdxA <MaxCdxA) 

A16 5,93 6,23 

A17 6,23 6,54 

A18 6,54 6,87 

A19 6,87 7,21 

A20 7,21 7,57 

A21 7,57 7,95 

A22 7,95 8,35 

A23 8,35 8,77 

A24 8,77 9,21 
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LIITE II 

Tietojen raportointi ja hallinta 

1. JÄSENVALTIOIDEN SUORITTAMA RAPORTOINTI 

▌  

1.1 Toimivaltaisen viranomaisen yhteyspisteen on toimitettava ▌ liitteessä I olevassa A 

osassa määritetyt tiedot 4 artiklan mukaisesti sähköisin keinoin Euroopan 

ympäristökeskuksen, jäljempänä 'ympäristökeskus', ylläpitämään keskustietokantaan. 

Yhteyspisteen on ilmoitettava komissiolle ja ympäristökeskukselle siitä, että tiedot 

on siirretty, seuraaviin sähköpostiosoitteisiin: 

EC-CO2-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu 

ja 

HDV-monitoring@eea.europa.eu 

2. Valmistajien suorittama raportointi 

2.1 Valmistajien on toimitettava komissiolle viipymättä ja viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2018 seuraavat tiedot: 

a) vaatimustenmukaisuustodistuksessa tai yksittäishyväksyntätodistuksessa 

esitetty valmistajan nimi; 
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b) valmistajatunnus (WMI), sellaisena kuin se määritetään komission asetuksessa 

(EU) N:o 19/20111, ja jota käytetään markkinoille saatettavien uusien 

raskaiden hyötyajoneuvojen valmistenumeroissa; 

c) yhteyspiste, joka on vastuussa tietojen siirtämisestä ympäristökeskuksen BDR-

järjestelmään. 

Niiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä muutoksista näihin tietoihin. 

Nämä ilmoitukset on lähetettävä 1.1 kohdassa tarkoitettuihin osoitteisiin. 

2.2 Uusien markkinoille tulevien valmistajien on toimitettava komissiolle viipymättä 2.1 

kohdassa tarkoitetut tiedot. 

▌ 

2.3 Valmistajan yhteyspisteen on toimitettava liitteessä I olevassa B osan 2 kohdassa 

määritetyt tiedot ▌5 artiklan 1 kohdan mukaisesti sähköisin keinoin 

ympäristökeskuksen ylläpitämään BDR-järjestelmään. 

Yhteyspisteen on ilmoitettava komissiolle ja ympäristökeskukselle siitä, että tiedot 

on siirretty, tämän liitteen 1.1 kohdassa tarkoitettuihin sähköpostiosoitteisiin. 

                                                 
1 Komission asetus (EU) N:o 19/2011, annettu 11 päivänä tammikuuta 2011, valmistajan 

lakisääteisten kilpien tyyppihyväksyntävaatimuksista ja moottoriajoneuvojen ja niiden 

perävaunujen valmistenumeroista ja moottoriajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä niihin 

tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden yleiseen turvallisuuteen 

liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta (EUVL L 8, 12.1.2011, s. 1). 
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3. TIETOJEN KÄSITTELY 

3.1 Ympäristökeskuksen on käsiteltävä 1.1 ja 2.3 kohdan mukaisesti siirretyt tiedot ja 

tallennettava käsitellyt tiedot rekisteriin. 

3.2 Edeltävänä kalenterivuonna rekisteröityjä raskaita hyötyajoneuvoja koskevat ja 

rekisteriin tallennetut tiedot on julkistettava viimeistään 31 päivänä lokakuuta 

kunakin vuonna vuodesta 2020 alkaen lukuun ottamatta 6 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettuja tietoja. 

3.3 Jos toimivaltainen viranomainen tai valmistajat havaitsevat virheitä toimitetuissa 

tiedoissa, niiden on viipymättä ilmoitettava niistä komissiolle ja 

ympäristökeskukselle toimittamalla virheilmoitus keskustietokantaan tai BDR-

järjestelmään sekä lähettämällä sähköposti 1.1 kohdassa tarkoitettuihin osoitteisiin. 

3.4 Komissio varmistaa ympäristökeskuksen tukemana ilmoitetut virheet ja korjaa 

tarvittaessa tiedot rekisterissä. 

3.5 Komissio asettaa ympäristökeskuksen tukemana saataville sähköiset mallit 1.1 ja 2.3 

kohdissa tarkoitettua tietojen toimittamista varten hyvissä ajoin ennen tietojen 

toimittamisen määräaikoja. 

 

Or. en 

 


