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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 
6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen 
saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2019)0208),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C9-0009/2019),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ... antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan sekä liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A9-0000/2019),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

1 EUVL C ... / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 2

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 
sekä näihin sisältyvät virhemarginaalit, 
joilla otetaan huomioon kannettavilla 
päästöjenmittausjärjestelmillä (PEMS) 
tehtyjen mittausten tilastollinen ja tekninen 
epävarmuus. Päästörajoja koskeva 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluku ja 
laitteistoon liittyvä virhemarginaali olisi 
erotettava selkeästi toisistaan.
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_________________ _________________
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

Selvennetään, että vaatimustenmukaisuuden tunnusluku koostuu Euro 5 ja 6 -normien 
mukaisista päästörajoista sekä PEMS-laitteista aiheutuvista mittausepävarmuuksista.

Tarkistus 3

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 teknisiä perusteluja. Sen 
vuoksi ja ottaen huomioon, että tekniikan 
kehityksen nykyisessä vaiheessa 
todellisissa ajo-olosuhteissa ja 
laboratoriossa mitatut päästöt edelleen 
poikkeavat toisistaan, asetukseen 
(EY) N:o 715/2007 on aiheellista 
sisällyttää vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvut, jotka koostuvat 
vaatimuksesta noudattaa asetuksessa 
(EY) N:o 715/2007 säädettyjä 
päästörajoja, joita ajoneuvot eivät saa 
ylittää, sekä virhemarginaalista, joka 
johtuu PEMS-järjestelmän tilastollisista 
ja teknisistä epävarmuuksista.

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että vaatimustenmukaisuuden tunnusluku koostuu sovellettavista Euro 5 ja 6 -
normien mukaisista päästörajoista sekä PEMS-laitteista aiheutuvista 
mittausepävarmuuksista.
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Tarkistus 4

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 on 
otettu käyttöön kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa voidaan 
valmistajan pyynnöstä soveltaa väliaikaista 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, ja 
toisessa vaiheessa käytetään vain lopullista 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua. 
Komission olisi joka vuosi tarkistettava 
lopullisten vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukujen laskemisessa käytettävää 
virhemarginaalia alaspäin 
mittausmenettelyn laadun parantumisen 
tai PEMS-laitteiden teknisen kehityksen 
mukaisesti, ellei komissio erikseen 
perustele, miksi se ei voi tehdä tätä.

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että vaatimustenmukaisuuden tunnusluku koostuu Euro 5 ja 6 -normien 
mukaisista päästörajoista sekä PEMS-laitteista aiheutuvista mittausepävarmuuksista. Tätä 
virhemarginaalia tarkistetaan vuosittain ja muutetaan sitä mukaa kun PEMS-menettelyn 
laatu paranee tai tekniikka kehittyy.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Koska unionin yleinen 
tuomioistuin on todennut, että 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut 
olisi hyväksyttävä tavallista 
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lainsäätämisjärjestystä noudattaen, tämän 
lainsäädäntöehdotuksen tarkoituksena on 
palauttaa vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvut käyttöön muuttamalla 
asetusta (EY) N:o 715/2007. On tärkeää 
korostaa, että tämä ehdotus koskee 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukua, 
johon sisältyy PEMS-laitteista aiheutuva 
virhemarginaali, kun taas päästöraja-
arvoja käsitellään tulevassa Euro 6 -
normin jälkeistä päästönormia koskevassa 
ehdotuksessa. Jotta tulevien (Euro 6 -
normin jälkeisten) päästöraja-arvojen 
hyväksymisessä voidaan edistyä, on 
olennaisen tärkeää, että komissio esittää 
tarvittaessa asiaa koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen mahdollisimman 
pian ja viimeistään kesäkuuhun 2021 
mennessä, kuten komissio ilmoitti 
11. joulukuuta 2019 antamassaan 
Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa 
koskevassa tiedonannossa. Komission on 
otettava asianmukaisesti huomioon kaikki 
Euroopan standardointikomitean (CEN) 
kehittämät standardit, joissa arvioidaan 
PEMS-järjestelmän suorituskykyä typen 
oksidien ja hiukkasmäärien mittausten 
osalta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on asettaa määräaika Euroopan komission meneillään olevalle 
Euro 6 -normin jälkeisiä päästöraja-arvoja koskevalle työlle, jossa komission olisi otettava 
huomioon Euroopan standardointikomitean laatiman PEMS-laitteiston arviointia koskevan 
kansainvälisen standardiehdotuksen (CEN TC301) tulokset.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Lissabonin sopimuksella otettiin 
käyttöön mahdollisuus, jonka mukaan 

(10) Lissabonin sopimuksella otettiin 
käyttöön mahdollisuus, jonka mukaan 
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lainsäätäjä voi siirtää komissiolle vallan 
antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä 
säädöksiä, joilla täydennetään tai 
muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin 
sen keskeisiä osia. Toimenpiteet, joita 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu toimivallan siirto 
voi koskea, vastaavat periaatteessa 
toimenpiteitä, jotka kuuluvat neuvoston 
päätöksen 1999/468/EY23 5 a artiklassa 
säädetyn, valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn soveltamisalaan. Sen 
vuoksi on tarpeen mukauttaa asetuksen 
(EY) N:o 715/2007 säännökset, joissa 
säädetään valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn noudattamisesta, 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisiksi.

lainsäätäjä voi siirtää komissiolle vallan 
antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä 
säädöksiä, joilla täydennetään tai 
muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin 
sen keskeisiä osia. Toimenpiteet, jotka 
voivat kuulua Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen, 
jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 290 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron piiriin, vastaavat periaatteessa 
toimenpiteitä, jotka kuuluvat neuvoston 
päätöksen 1999/468/EY23 5 a artiklassa 
säädetyn, valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn soveltamisalaan. Sen 
vuoksi on tarpeen mukauttaa asetuksen 
(EY) N:o 715/2007 säännökset, joissa 
säädetään valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn noudattamisesta, 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
mukaisiksi.

_________________ _________________
23 Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 
28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 
23).

23 Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 
28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 
23).

Or. en

Tarkistus 7

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 

(11) Jotta voitaisiin edesauttaa unionin 
ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista ja 
vähentää ajoneuvojen päästöjä, komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
siltä osin kuin on kyse 
tyyppihyväksynnässä sovellettaviin 
erityisiin menettelyihin, testeihin ja 
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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.

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 virhemarginaalin 
ja lopullisen vaatimustenmukaisuuden 
tunnusluvun tarkistamiseksi vuosittain 
alaspäin mittausmenettelyn laadun 
parantumisen tai PEMS-järjestelmän 
teknisen edistymisen valossa, 
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 mukaisesti1 a. 
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.

_________________
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1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Perustelu

Virhemarginaalia tarkistetaan vuosittain ja sitä voidaan muuttaa sitä mukaa kun PEMS-
menettelyn laatu paranee tai tekniikka kehittyy.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 715/2007
3 artikla – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:

”18 a) ’virhemarginaalilla’ parametriä, 
jolla otetaan huomioon PEMS-laitteista 
lisäksi aiheutuvat mittausepävarmuudet ja 
jota tarkistetaan vuosittain ja muutetaan 
sitä mukaa kun mittausmenettelyn laatu 
paranee tai tekniikka kehittyy.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään määrittämään virhemarginaalin käsite komission asetuksen 
(EU) 2016/646 liitteessä II olevan 2.1.1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 9

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 

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

epäpuhtauskohtaisten virhemarginaalien 
ja lopullisten vaatimustenmukaisuuden 
tunnuslukujen mukauttamiseksi tekniikan 
kehitykseen.”

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Liite
Asetus (EY) N:o 715/2007
Liite I – taulukko 2 a

Komission teksti

Todellisia ajonaikaisia päästöjä koskevat vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut

Typen 
oksidit 
(NOx)

Hiukkasten 
lukumäärä 
(PN)

Hiili-
monoksidi 
(CO)(1)

Hiilivedyt 
yhteensä 
(THC)

Kaikki 
hiilivedyt ja 
typen oksidit 
yhteensä (THC 
+ NOx)

CF 
pollutant-
final (2) 

1,43 1,5 - - -

CF 
pollutant-
temp (3)

2,1 1,5 - - -

(1) CO-päästöt on mitattava ja kirjattava kaikissa RDE-testeissä.
(2) CFpollutant-final on vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota käytetään määritettäessä Euro 6 -
päästörajojen noudattaminen ottamalla huomioon kannettavien päästömittausjärjestelmien (PEMS) 
käyttöön liittyvät tekniset epävarmuustekijät.
(3) CF pollutant-temp on väliaikainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota voidaan valmistajan 
pyynnöstä käyttää vaihtoehtona tunnusluvulle CFpollutant-final 5 vuoden ja 4 kuukauden ajan 10 artiklan 4 
ja 5 kohdassa täsmennetyistä päivämääristä.”

Tarkistus

Todellisia ajonaikaisia päästöjä koskevat vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut

Typen 
oksidit 
(NOx)

Hiukkasten 
lukumäärä 
(PN)

Hiili-
monoksidi 
(CO) (1)

Hiilivedyt 
yhteensä 
(THC)

Kaikki 
hiilivedyt ja 
typen oksidit 
yhteensä (THC 
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+ NOx)

CF 
pollutant-
final (2) 

1 + 
virhema
rginaali 
(margin
aali = 
[0,43]*)

1 + 
virhemargi
naali 
(marginaal
i = 0,5)

- - -

CF 
pollutant-
temp (3)

2,1 1,5 - - -

* tarkistetaan alaspäin yhteisen tutkimuskeskuksen lähitulevaisuudessa suorittaman arvioinnin 
perusteella
(1) CO-päästöt on mitattava ja kirjattava kaikissa RDE-testeissä.
(2) CFpollutant-final on vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota käytetään määritettäessä Euro 6 -
päästörajojen noudattaminen ottamalla huomioon kannettavien päästömittausjärjestelmien (PEMS) 
käyttöön liittyvät tekniset epävarmuustekijät. Tästä syystä se ilmaistaan muodossa 1 + virhemarginaali.
(3) CF pollutant-temp on väliaikainen vaatimustenmukaisuuden tunnusluku, jota voidaan valmistajan 
pyynnöstä käyttää vaihtoehtona tunnusluvulle CFpollutant-final 5 vuoden ja 4 kuukauden ajan 10 artiklan 4 
ja 5 kohdassa täsmennetyistä päivämääristä.”

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että vaatimustenmukaisuuden tunnusluku koostuu Euro 5 ja 6 -normien 
mukaisista päästörajoista sekä PEMS-laitteista aiheutuvista mittausepävarmuuksista.
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PERUSTELUT

Päätöksellään 13. joulukuuta 2018 unionin yleinen tuomioistuin kumosi osittain komission 
asetuksen (EU) 2016/646. Kyseisessä tuomiossa todetaan1, että Euroopan komissiolla ei ollut 
valtuuksia ottaa käyttöön vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja, joita käytetään arvioitaessa, 
noudattaako ajoneuvo päästörajoja todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen testissä 
(RDE-testi), pelkästään käyttämällä täytäntöönpanovaltaansa moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta 
annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamiseksi. Tuomioistuimen mukaan 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut olisi hyväksyttävä tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen, joten komissio hyväksyi 14. kesäkuuta 2019 asetuksen (EY) N:o 715/2007 
muuttamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen, jolla palautetaan käyttöön aiemmin komission 
asetuksella (EU) 2016/646 vahvistetut vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut.

Esittelijän mielestä on asianmukaista palauttaa käyttöön vaatimustenmukaisuuden tunnusluvut, 
jotka koostuvat vaatimuksesta noudattaa asetuksessa (EY) N:o 715/2007 vahvistettuja Euro 5 
ja 6 -normien mukaisia päästörajoja, joita ajoneuvot eivät saa ylittää, sekä virhemarginaalista, 
joka johtuu kannettavien päästömittausjärjestelmien (PEMS) tilastollisista ja teknisistä 
epävarmuuksista. Esittelijä esittää tarkistuksia, joilla selvennetään, että 
vaatimustenmukaisuuden tunnusluku koostuu päästörajoista ja laitteistoon liittyvästä 
virhemarginaalista. Lisäksi esittelijä valtuuttaa komission tarkistamaan 
vaatimustenmukaisuuden tunnuslukuja vuosittain alaspäin mittausmenettelyn laadun 
parantumisen tai PEMS-järjestelmän teknisen kehityksen mukaisesti. Esittelijä myös kehottaa 
komissiota esittämään vuoden 2021 puoliväliin mennessä Euro 6 -normin jälkeisiä päästörajoja 
koskevan ehdotuksensa, jossa otetaan huomioon Euroopan standardointikomitean laatiman 
PEMS-laitteiston arviointia koskevan kansainvälisen standardiehdotuksen (CEN TC301) 
tulevat tulokset. 

1 Suorat kanteet T-339/16 (Ville de Paris v. komissio), T-352/16 (Ville de Bruxelles v. komissio) ja T-391/16 
(Ayuntamiento de Madrid v. komissio)


