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7.11.2018 A8-0354/85 

Tarkistus  85 

Christofer Fjellner 

PPE-ryhmän puolesta 

John Procter 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille raskaille hyötyajoneuvoille 

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

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – 2.1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2.1 a.  Uusiutuvilla polttoaineilla toimivan 

raskaan hyötyajoneuvon 

hiilidioksidipäästöjen laskeminen 

 Alaryhmään sg luokitellun uuden 

raskaan hyötyajoneuvon v päästöt [g/km] 

(CO2v) lasketaan seuraavan kaavan 

mukaisesti: 

 

 

jossa 

 Σ mp on kaikkia taulukossa 2 lueteltuja 

käyttöprofiileja mp edustava summa 

 sg on alaryhmä, johon uusi raskas 

hyötyajoneuvo v on luokiteltu tämän 

liitteen 1 jakson mukaisesti 

 Wsg,mp on taulukossa 2 esitetty 

käyttöprofiilin painoarvo 

 CO2v, mp on uusiutuvilla polttoaineilla 

toimivan raskaan hyötyajoneuvon v 

hiilidioksidipäästöt [g/km] määritettynä 

käyttöprofiilille mp ja ilmoitettuna 

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

raportointi, raskaat hyötyajoneuvot] 

mukaisesti. 

 CCF on hiilen korjauskerroin sellaisena 
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kuin se on määritelty 3 artiklan 

o alakohdassa. 

  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/86 

Tarkistus  86 

Christofer Fjellner 

PPE-ryhmän puolesta 

John Procter 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille raskaille hyötyajoneuvoille 

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

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos valmistajan todetaan tiettynä 

kalenterivuonna vuodesta 2025 alkaen 

ylittäneen päästöt 2 kohdan mukaisesti, 

komissio määrää seuraavalla kaavalla 

laskettavan liikapäästömaksun: 

1. Jos valmistajan todetaan tiettynä 

kalenterivuonna vuodesta 2025 alkaen 

ylittäneen päästöt 2 kohdan mukaisesti, 

komissio määrää valmistajalle tai 

tapauksen mukaan yhteenliittymän 

johtajalle seuraavalla kaavalla laskettavan 

liikapäästömaksun: 

(Liikapäästömaksu) = (päästöylitys x 6 800 

€/g CO2/tkm) 

(Liikapäästömaksu) = (päästöylitys x 

1 000 €/g CO2/tkm) 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/87 

Tarkistus  87 

Christofer Fjellner 

PPE-ryhmän puolesta 

John Procter 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille raskaille hyötyajoneuvoille 

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

Ehdotus asetukseksi 

11 artikla – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Tätä varten komissio varmistaa, että 

valmistajilta tai tapauksen mukaan 

kansallisilta viranomaisilta on saatavilla 

vankkoja muita kuin henkilötietoja 

raskaiden hyötyajoneuvojen todellisista 

ajonaikaisista hiilidioksidipäästöistä ja 

energiankulutuksesta. 

2. Tätä varten komissio varmistaa, että 

valmistajilta tai tapauksen mukaan 

kansallisilta viranomaisilta on julkisesti 

saatavilla vankkoja muita kuin 

henkilötietoja raskaiden hyötyajoneuvojen 

todellisista ajonaikaisista 

hiilidioksidipäästöistä ja 

energiankulutuksesta, jotka perustuvat 

olemassa olevien erilaiset käyttötyypit 

kattavien tiedonkeruujärjestelmien 

standardointiin. Komissio arvioi, 

voidaanko hiilidioksidipäästöjen testaus 

todellisissa ajo-olosuhteissa toteuttaa 

kannettavilla 

päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS). 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/88 

Tarkistus  88 

Christofer Fjellner 

PPE-ryhmän puolesta 

John Procter 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille raskaille hyötyajoneuvoille 

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

Ehdotus asetukseksi 

13 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio esittää 31 päivään joulukuuta 

2022 mennessä Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 

vaikuttavuudesta, 1 artiklan mukaisesti 

vuodeksi 2030 määritettävästä CO2-

päästöjen vähentämistavoitteesta ja 

muuntyyppisten raskaiden 

hyötyajoneuvojen – perävaunut mukaan 

lukien – hiilidioksidin 

vähentämistavoitteiden asettamisesta. 

Kertomukseen sisällytetään myös arvio 

niiden menettelyjen vaikuttavuudesta, jotka 

koskevat etenkin päästöttömiä ja 

vähäpäästöisiä ajoneuvoja – erityisesti 

linja-autoja, ottaen huomioon direktiivissä 

2009/33/EY30 asetetut tavoitteet – ja CO2 

-bonusjärjestelmää, ja siitä, onko 

asianmukaista jatkaa kyseisten 

menettelyjen soveltamista vuonna 2030 ja 

sen jälkeen, ja tarvittaessa kertomukseen 

liitetään ehdotus tämän asetuksen 

muuttamisesta. 

Komissio esittää 31 päivään joulukuuta 

2022 mennessä Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen 

vaikuttavuudesta, menetelmistä päästöjen 

mittaamiseksi koko polttoaineketjun 

ajalta, 1 artiklan mukaisesti vuodeksi 2030 

määritettävästä CO2-päästöjen 

vähentämistavoitteesta ja hiilidioksidin 

vähentämistavoitteiden asettamisesta 

muuntyyppisille raskaille 

hyötyajoneuvoille, mukaan lukien 

perävaunut ja eurooppalaisen 

moduulijärjestelmän mukaiset 

ajoneuvoyhdistelmät. Komissio antaa 

myös kertomuksen edistymisestä 

elinkaaren aikaisten päästöjen 

laskennassa käytettävän edustavan 

menetelmän käyttöönotossa. 

Kertomukseen sisällytetään myös arvio 

niiden menettelyjen vaikuttavuudesta, jotka 

koskevat etenkin päästöttömiä ja 

vähäpäästöisiä ajoneuvoja (erityisesti linja-

autoja), myös niiden määritelmää, ottaen 

huomioon direktiivissä 2009/33/EY30 

asetetut tavoitteet, ja CO2-

bonusjärjestelmää, sekä siitä, onko 

asianmukaista jatkaa kyseisten 

menettelyjen soveltamista vuonna 2030 ja 
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sen jälkeen, ja tarvittaessa kertomukseen 

liitetään ehdotus tämän asetuksen 

muuttamisesta. Komissio arvioi tätä 

kertomusta varten kaikki tärkeimmät 

parametrit, jotka vaikuttavat 

vaihtoehtoisten voimanlähteiden 

käyttöönottoon markkinoilla, 

tarkastelemalla seuraavia indikaattoreita: 

 – latausinfrastruktuurin laajeneminen; 

 – tarjolla olevien ajoneuvojen valikoima 

(kuten akkukäyttöiset sähköajoneuvot, 

ladattavat hybridiautot ja 

polttokennokäyttöiset autot); 

 – öljyn ja polttoaineen keskihinnat; 

 – tukien ja muiden kuin rahallisten 

kannustimien tasot; 

 – julkisten hankintojen taso, ym. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/89 

Tarkistus  89 

Christofer Fjellner 

PPE-ryhmän puolesta 

John Procter 

ECR-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Hiilidioksidipäästönormien asettaminen uusille raskaille hyötyajoneuvoille 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 34 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(34) Vuonna 2022 komissio arvioi tässä 

asetuksessa vahvistettujen 

hiilidioksidipäästönormien vaikuttavuuden 

ja etenkin päästötason, joka on määrä 

saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, sekä 

menettelyt, joiden pitäisi olla saatavilla 

kyseisen tavoitteen ja sitä seuraavien 

tavoitteiden saavuttamiseksi, ja 

hiilidioksidipäästötavoitteiden asettamisen 

muuntyyppisille raskaille 

hyötyajoneuvoille, kuten pienemmille 

kuorma-autoille, linja-autoille ja 

perävaunuille. Lisäksi arvioinnissa olisi 

käsiteltävä – ainoastaan tämän asetuksen 

soveltamista varten – näkökohtia, jotka 

koskevat sellaisia raskaita hyötyajoneuvoja 

ja ajoneuvoyhdistelmiä, kuten modulaarisia 

ratkaisuja, joiden painot ja mitat ylittävät 

kansallisessa liikenteessä sovellettavat 

suurimmat sallitut standardiarvot. 

(34) Vuonna 2022 komissio arvioi tässä 

asetuksessa vahvistettujen 

hiilidioksidipäästönormien vaikuttavuuden 

ja etenkin päästötason, joka on määrä 

saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, sekä 

menettelyt, joiden pitäisi olla saatavilla 

kyseisen tavoitteen ja sitä seuraavien 

tavoitteiden saavuttamiseksi, ja 

hiilidioksidipäästötavoitteiden asettamisen 

muuntyyppisille raskaille 

hyötyajoneuvoille, kuten pienemmille 

kuorma-autoille, linja-autoille ja 

perävaunuille. Lisäksi arvioinnissa olisi 

käsiteltävä – ainoastaan tämän asetuksen 

soveltamista varten – näkökohtia, jotka 

koskevat sellaisia raskaita hyötyajoneuvoja 

ja ajoneuvoyhdistelmiä, kuten modulaarisia 

ratkaisuja, joiden painot ja mitat ylittävät 

kansallisessa liikenteessä sovellettavat 

suurimmat sallitut standardiarvot, kyseisten 

ajoneuvojen ja koko liikennejärjestelmän 

tarkasteluun perustuvan lähestymistavan 

hiilidioksidipäästöjen 

vähennyspotentiaalia ja mahdollisuutta 

sisällyttää kyseiset ajoneuvot tämän 

asetuksen soveltamisalaan. 

Or. en 
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