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26.9.2018 A8-0287/71 

Tarkistus  71 

Jens Gieseke 

PPE-ryhmän puolesta 

John Procter 

ECR-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

 

Mietintö A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – A osa – 6.3 alakohta – 4 alakohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/72 

Tarkistus  72 

Jens Gieseke 

PPE-ryhmän puolesta 

John Procter 

ECR-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

 

Mietintö A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – B osa – 6.3.1 alakohta – 4 kohta – 2 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/73 

Tarkistus  73 

Jens Gieseke 

PPE-ryhmän puolesta 

John Procter 

ECR-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

 

Mietintö A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 5 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tammikuun 1 päivästä 2030 

sovelletaan seuraavia tavoitteita: 

5. Tammikuun 1 päivästä 2030 

sovelletaan seuraavia tavoitteita: 

a) uuden henkilöautokannan 

keskimääräisten päästöjen osalta EU:n 

koko kyseiseen ajoneuvokantaan 

sovellettava tavoite, joka on vuoden 2021 

keskimääräisisten päästötavoitteiden 30 

prosentin vähennys määritettynä liitteessä I 

olevan A osan 6.1.2 kohdan mukaisesti; 

a) uuden henkilöautokannan 

keskimääräisten päästöjen osalta EU:n 

koko kyseiseen ajoneuvokantaan 

sovellettava tavoite, joka on vuoden 2021 

keskimääräisisten päästötavoitteiden 35 

prosentin vähennys määritettynä liitteessä I 

olevan A osan 6.1.2 kohdan mukaisesti; 

b) kevyistä kuljetusajoneuvoista 

muodostuvan uuden ajoneuvokannan 

keskimääräisten päästöjen osalta EU:n 

koko kyseiseen ajoneuvokantaan 

sovellettava tavoite, joka on vuoden 2021 

keskimääräisten päästötavoitteiden 30 

prosentin vähennys määritettynä liitteessä I 

olevan B osan 6.1.2 kohdan mukaisesti. 

b) kevyistä kuljetusajoneuvoista 

muodostuvan uuden ajoneuvokannan 

keskimääräisten päästöjen osalta EU:n 

koko kyseiseen ajoneuvokantaan 

sovellettava tavoite, joka on vuoden 2021 

keskimääräisten päästötavoitteiden 30 

prosentin vähennys määritettynä liitteessä I 

olevan B osan 6.1.2 kohdan mukaisesti. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/74 

Tarkistus  74 

Jens Gieseke 

PPE-ryhmän puolesta 

John Procter 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – m alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

m) ’päästöttömällä ja vähäpäästöisellä 

ajoneuvolla’ henkilöajoneuvoa tai kevyttä 

kuljetusajoneuvoa, jonka 

pakokaasupäästöt ovat 0–50 g CO2/km 

määriteltynä asetuksen (EU) 2017/1151 

mukaisesti. 

m) ’päästöttömällä ja vähäpäästöisellä 

ajoneuvolla’ henkilöajoneuvoa, jonka 

pakokaasupäästöt ovat 0–50 g CO2/km, ja 

kevyttä kuljetusajoneuvoa, jonka 

pakokaasupäästöt ovat 0–70 g CO2/km, 
määriteltynä asetuksen (EU) 2017/1151 

mukaisesti.  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/75 

Tarkistus  75 

Jens Gieseke 

PPE-ryhmän puolesta 

John Procter 

ECR-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

 

Mietintö A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 2 kohta – d alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) M1- tai N1-ajoneuvoina 

rekisteröityen ajoneuvojen luokka, johon 

yhteenliittymää sovelletaan.  

d) M1- ja N1-ajoneuvoina 

rekisteröityen ajoneuvojen luokka, johon 

yhteenliittymää sovelletaan. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/76 

Tarkistus  76 

Jens Gieseke 

PPE-ryhmän puolesta 

John Procter 

ECR-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

 

Mietintö A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 8 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 8 a. Kunkin valmistajan 

keskimääräisten M1- ja N1-

hiilidioksidipäästöjen määrittämiseksi 

valmistajan M1- tai N1-

hiilidioksidipäästötavoitteen mahdollinen 

ylittyminen otetaan huomioon kyseisen 

valmistajan tai toisen valmistajan 

(valmistajien) hyväksi samana 

kalenterivuonna, jos yksi tai useampi 

valmistaja sitä pyytää. Siinä tapauksessa 

valmistajan M1- tai N1-päästötavoitteen ja 

sen keskimääräisten päästöjen välinen ero 

vähennetään sen M1- tai N1-

päästötavoitteen keskimääräisistä 

hiilidioksidipäästöistä 

rekisteröintimäärien mukaan 

painotettuna. M1- ja N1-valmistajien 

välisen hyvitystensiirron osuus voi olla 

enintään 10 g CO2/km valmistajaa kohti. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/77 

Tarkistus  77 

Jens Gieseke 

PPE-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

 

Mietintö A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

5 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a artikla 

 Hyvitykset polttoaineiden tai moottoreiden 

kehittämisestä polttoaineenkulutuksen ja 

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 

 Tehokkuuden parannukset, jotka johtavat 

polttoaineenkulutuksen ja 

hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja 

ovat seurausta polttoaineiden ja 

moottoriteknologian kehityksen 

yhdistelmästä, olisi otettava tässä 

asetuksessa huomioon velvoitetun 

osapuolen osalta. Komissio hyväksyy 

31 päivään joulukuuta 2020 mennessä 

16 artiklan mukaisesti delegoituja 

asetuksia, joissa vahvistetaan perusteet ja 

yksityiskohtaiset menetelmät sille, kuinka 

nämä tehokkuuden parannukset otetaan 

huomioon tämän asetuksen mukaisissa 

velvoitteissa. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/78 

Tarkistus  78 

Jens Gieseke 

PPE-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

 

Mietintö A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 9 kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 9. Kun uusiutuvia polttoaineita 

käytetään ajoneuvoissa, ehdotetaan hiilen 

korjauskerrointa, jotta saadaan 

asianmukainen arvio 

ilmastonmuutokseen vaikuttavista 

nettohiilidioksidipäästöistä. Hiilen 

korjauskerroin määritellään käytettävän 

uusiutuvan polttoaineen funktiona.  

 Uusiutuviin (nestemäisiin ja 

kaasumaisiin) polttoaineisiin kuuluu sekä 

biogeenisiä polttoaineita (kuten 

anaerobisilla hajotusprosesseilla 

tuotettava biometaani) että synteettisiä 

polttoaineita (myös ”e-fuels” ja sähkö–

kaasu-muuntaminen), jotka ovat toisessa 

uusiutuvia energialähteitä koskevassa 

direktiivissä tarkoitettujen 

kestävyyskriteereiden mukaisia. 

 Uusiutuvan polttoaineen määrä voidaan 

sertifioida jäsenvaltiossa, tai 

vaihtoehtoisesti ajoneuvon valmistaja voi 

antaa sen suoraan. 

 Seuranta- ja raportointikauden aikana 

ajoneuvokantaa koskevat 

hiilidioksidipäästöt voidaan siis laskea 

käyttäen hiilen korjauskerrointa ja 

seuraavaa kaavaa: Ajoneuvokantaa 

koskevat hiilidioksidipäästöt = 
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(tyyppihyväksynnässä ilmoitetut 

hiilidioksidipäästöt)*(1-CCF).  

 Hiilen korjauskerroin koskee vain 

tekniikkaa, jossa uusiutuva polttoaine 

vaikuttaa, esimerkiksi uusiutuvassa 

kaasussa hiilen korjauskerrointa 

sovelletaan vain maakaasua käyttävään 

ajoneuvokantaan. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/79 

Tarkistus  79 

Jens Gieseke 

PPE-ryhmän puolesta 

John Procter 

ECR-ryhmän puolesta 

Kateřina Konečná 

 

Mietintö A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 10 kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 10. Komissio hyväksyy vuoteen 2023 

mennessä 16 artiklan mukaisesti 

delegoituja asetuksia vaihtoehtoisten 

polttoaineiden sisällyttämiseksi uusien 

henkilöautojen ja uusien kevyiden 

kuljetusajoneuvojen 

hiilidioksidipäästötavoitteen laskentaan. 

Or. en 

 

 


