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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionilla on ollut vuodesta 1995 lähtien yhteisön strategia henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Strategia perustuu kolmeen pilariin: 
autonvalmistajien sitoutuminen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen, polttoainetehokkaiden 
autojen tukeminen verokeinoin ja kuluttajien valistaminen. Moottoritekniikka edistyi 
polttoainetehokkuuden suhteen merkittävästi 1995–2007. Polttoainetehokkuuden 
parantaminen valui kuitenkin osittain tyhjiin, koska suurempien ajoneuvojen kysyntä kasvoi. 
Henkilöautojen hiilidioksidipäästöt tekevät yhteensä noin 12 prosenttia Euroopan 
kokonaispäästöistä. Henkilöautoilla tehdään noin 78 prosenttia Euroopan unionin koko 
henkilöliikenteestä. 

1. Asetusehdotuksen tavoitteet

Komissio haluaa käsiteltävänä olevalla asetusehdotuksellaan asettaa yhteiseksi ja sitovaksi 
tavoitteeksi, että viimeistään vuonna 2012 hiilidioksidipäästöt olisivat 130 g CO2/km. 
Euroopan parlamentti on osallistunut tämän yhteisen tavoitteen laatimiseen. Euroopan 
parlamentti kannattaa komission asettamia yleistavoitteita. Neuvoston ja parlamentin 
hyväksyntää edellyttävässä asetuksessa on pyrittävä kilpailun kannalta neutraaleihin, 
yhteiskunnallisesti kestäviin ja pysyviin vähennystavoitteisiin, joissa otetaan asianmukaisesti 
huomioon Euroopan autonvalmistajien monimuotoisuus ja heidän asemansa kansainvälisessä 
kilpailussa. 

2. Vaihtoehdot ja kasvuaste

Erityisen kiistanalainen kysymys on vähennystavoitteiden oikeudenmukainen jakaminen 
pienajoneuvojen ja suurempien ajoneuvojen kesken. Eurooppalaisilla valmistajilla on 
maailmanlaajuisesti 80 prosentin markkinaosuus suuremmissa ajoneuvoissa, joilla on 
johtoasema uuden teknologian käytössä. Ratkaisevassa asemassa on raja-arvokäyrä, joka 
pohjautuu ajoneuvon massaan. Paras mittausperusta on ajoneuvon keskimääräiseen massaan 
perustuva, valmistajan uuden ajoneuvokannan keskiarvoa varten luotu 
hiilidioksidipäästötavoite. Suurempien ajoneuvojen pienajoneuvoihin verrattuna selvästi 
suurempi osuus määräytyy raja-arvokäyrän kasvuasteen mukaisesti. 
Komission raja-arvokäyrän kasvuasteeksi ehdottama 60 prosenttia on kannatettava.  
Suurempien ajoneuvojen vähennystavoitteet ovat selvästi suurempia kuin pienajoneuvojen. 
Kuudenkymmenen prosentin kasvuaste johtaa siihen, että hiilidioksidipäästöt eivät kasva 
painon lisääntyessä vaan ne jäävät selvästi alle keskiarvon.
Ajoneuvon paino (massa) soveltuu erityisten hiilidioksiditavoitteiden parametriksi. 
Ajoneuvon paino aiheuttaa vähemmän kilpailun vääristymistä kuin muut parametrit. Japani ja 
Kiina soveltavat jo nyt painoa hiilidioksidipäästöjä koskevan lainsäädännön perustana. 
Kehityksen valvominen on helppoa, sillä tiedot ovat saatavilla. Koska autonvalmistajat 
kehittävät yhden pohjalevyn malleja, jalanjälki ei sovellu parametriksi. Jalanjälki-parametrin 
käyttö johtaisi siihen, että kaikki saman pohjalevyn ajoneuvot saisivat saman hiilidioksidia 
koskevan tavoitearvon varustelusta ja kokonaispainosta riippumatta. Lisäksi jalanjälki-
parametri haittaisi tuntuvasti pieniä ja hiilidioksidin kannalta tehokkaita kaupunkiautoja. 

3. Integroidun lähestymistavan täydentävät toimet
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Integroidussa lähestymistavassa sovellettava 120 g CO2/km:n raja-arvo edellyttää 10 g/km:n 
hiilidioksidivähennystä täydentävien toimien avulla. Näihin kuuluvat polttoaineen kulutusta 
alentavat renkaat, vierintäkitkan vähentäminen, rengaspaineen valvontajärjestelmät, tehokkaat 
ilmastointilaitteet ja vähiten polttoainetta kuluttavan vaihteen ilmaisimet, joilla päästään 
yhteensä noin 5 g/km:n hiilidioksidisäästöihin. Tämän lisäksi biopolttoaineita käyttämällä 
päästään niin ikään noin 5 g/km:n hiilidioksidisäästöihin. Ekoinnovoinnit on syytä tunnustaa 
hiilidioksidia vähentäviksi toimiksi, jotta voidaan ottaa käyttöön uutta tekniikka ja toteuttaa 
energiatehokkaita toimia. Koska testimenetelmällä ei voida käsitellä kaikkia ekoinnovointeja 
tai koska sovellettavan ja kansainvälisesti yhdenmukaistetun menettelyn muutokset ovat aikaa 
vieviä ja seikkaperäisiä, ehdotetaan lisäksi 6 artiklan ja liitteen II a mukaisen menettelyn 
käyttöön ottamista. Ekoinnovointeihin voidaan testimenetelmän ohella laskea autoteknisiä 
toimia, huoltoa koskevia toimia, kuljettajien opettamista, navigoinnin infrastruktuuri, 
energiatehokkaat valaisimet, aurinkovoimatekniikan lisääminen autossa sekä poistolämmön 
hyödyntäminen. Pyrkimyksenä on edistää kaikkia ympäristötasetta parantavia toimia. 

4. Käynnistämisvaihe 

Koska uusien tyyppien ja pohjalevyjen kehittämiseen tarvitaan vähintään 5–8 vuotta, 120 g 
CO2/km:n tavoitetta ei pidä sitoa tiettyyn päivämäärään, vaan asiassa on sovellettava 
monivuotista siirtymäkautta. Siksi ehdotetaan, että täydentävien toimien avulla valmistajan 
uudesta ajoneuvokannasta on neljänneksen saavutettava 120 g CO2/km:n tavoite vuonna 
2012, vuonna 2013 puolen, vuonna 2014 kolmen neljänneksen, ja vuonna 2015 koko uuden 
ajoneuvokannan on oltava tavoitteen mukainen. Joustavuus on tarpeen, jotta valmistajilla on 
liikkumavaraa kehitystyössä samalla kun kartoitetaan vaihtoehtoisia tapoja. 

5. Seuraamukset

Komission ehdottamat sakkorangaistukset, 100–475 euroa hiilidioksiditonnia kohden, 
ylittävät selvästi kaikki teollisuuden ja energian alalla sovellettavat hiilidioksidisertifikaattien 
kuviteltavissa olevat kauppahinnat.  Seuraamuksen tarkoituksena ei voi olla teollisuuden 
innovointikyvyn heikentäminen, vaan toimenpiteen toteuttamiseen kannustaminen ja 
mahdollisesti tavoitellut hiilidioksidisäästöt varmistavien korvaavien toimien rahoittaminen. 
Tämä voitaneen taata, kun seuraamukseksi ehdotetaan 10–40 euroa hiilidioksidigrammaa 
kohden vastarekisteröidyille autoille (tämä vastaa sitä, että hiilidioksiditonnin hinta on 
enintään 200 euroa). On syytä olettaa, että kuluttajien tietämys ja valmistajien kilpailu luovat 
muutoinkin valmistajille suurempia paineita kaikkien säädettyjen raja-arvojen 
noudattamiseen. 

6. Poikkeukset

Komission ehdotuksessa säädetään useita poikkeussäännöksiä, jotka on tarkastettava 
yksitellen. Komission ehdottamaa rajaa – alle 10 000 myytyä uutta autoa EU:ssa vuodessa –
lasketaan vuosittain 5000:een, ja sen lisäksi otetaan käyttöön 5 vuoteen rajattu lisäsäännös 
valmistajille, jotka saavuttavat vain vaivoin asetuksen vähennystavoitteet ja joiden osuus 
EU:n vuosittaisista ensirekisteröinneistä on enintään 1 prosentti.
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7. Pitkän aikavälin tavoitteet

Parlamentin ja neuvoston on määrä päättää vuonna 2014 pitkän aikavälin tavoitteista 
tilannekartoituksen ja komission sen mukaisesti tekemän ehdotuksen perusteella. Tuolloin on 
myös mahdollista saada käsitys uusista tekniikoista, ja vaihtoehtoisten voimalähteiden (esim. 
akkukäyttöiset ajoneuvot) käyttöön ottamisesta. Pitkän aikavälin tavoitteissa on myös otettava 
huomioon, että nyt kehitettyjen moottori- ja hybridimoottorijärjestelmien elinkaari on 
suhteellisen lyhyt, sillä seuraavan sukupolven paikalliset hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttamattomat käyttövoimatavat saattavat olla käytössä jo 10 vuoden kuluttua ensin 
mainittujen käyttöön ottamisesta. Siksi politiikassa on mahdollistettava siirtyminen uusiin 
tekniikoihin. Jo tässä asetuksessa edellytetyn 120 g CO2/km:n tavoite keskimääräisessä 
ajoneuvokannassa johtaa siihen, että ajoneuvokannan keskimääräinen kulutus on saatava 
laskettua noin 5 litraan 100 kilometriä kohti bensiiniajoneuvojen luokassa ja noin 4,5 litraan 
100 kilometriä kohti dieselajoneuvojen luokassa.  Nämä tavoitteet ovat nykytilanne huomioon 
ottaen hyvin kunnianhimoisia.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Näistä sitoumuksista seuraa muun 
muassa, että kaikkien jäsenvaltioiden on 
vähennettävä henkilöautojen päästöjä 
huomattavasti. Jotta saataisiin aikaan 
nämä tarvittavat laajat 
päästövähennykset, jäsenvaltioiden ja 
yhteisön olisi toteutettava strategioita ja 
toimenpiteitä teollisuuden ja energia-alan 
lisäksi myös muilla yhteisön talouden 
aloilla. Tieliikenne on toiseksi suurin 
kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja 
EU:ssa, ja sen päästöt vain lisääntyvät. Jos 
tieliikenteen ilmastonmuutosvaikutukset
lisääntyvät entisestään, ne heikentävät 
huomattavasti niiden vähennysten 

(4) Näistä sitoumuksista seuraa muun 
muassa, että myös henkilöautojen päästöjä 
on vähennettävä huomattavasti. Siksi 
uusien autojen valmistajia ja 
maahantuojia varten tarvitaan 
päästösäännöksiä. Yhteisön sääntely on 
ainoa tapa taata, että ensirekisteröityihin 
ajoneuvoihin sovelletaan samoja ehtoja 
kaikissa Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden ja
yhteisön asettaman yhteisen hiilidioksidin 
vähentämistavoitteen saavuttaminen 
edellyttää sekä teollisuus- ja energia-alan 
toimia että liikenteen alan ja 
kotitalouksien toimia. Tässä ehdotuksessa 
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merkitystä, joita muilla aloilla on saatu 
aikaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

käsitellään Euroopan henkilöautoalaa.
Tieliikenne on toiseksi suurin 
kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja 
EU:ssa, ja sen päästöt vain lisääntyvät. Jos 
tieliikenteen hiilidioksidipäästöt
lisääntyvät entisestään, ne heikentävät 
huomattavasti niiden vähennysten 
merkitystä, joita muilla aloilla on saatu 
aikaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Or. de

Perustelu

Asetuksessa ei edellytetä päästöjen vähentämistä jäsenvaltioilta vaan henkilöautojen 
valmistajilta tai maahantuojilta. Entisestään lisääntymässä eivät ole 
ilmastonmuutosvaikutukset vaan kasvihuonekaasupäästöt, etenkin hiilidioksidipäästöt.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Uusille henkilöautoille on tarpeen 
asettaa tavoitteita yhteisön tasolla, sillä 
sisämarkkinat sirpaloituisivat, jos 
jäsenvaltioiden tasolla toteutettaisiin 
yksittäisiä toimia. Yhteisön laajuiset 
tavoitteet antavat valmistajille enemmän 
suunnitteluvarmuutta ja joustavuutta 
hiilidioksidivähennysvaatimusten 
täyttämisen suhteen kuin erilliset 
kansalliset vähennystavoitteet. 
Päästönormeja asetettaessa on tärkeää ottaa 
huomioon se, miten ne vaikuttavat 
markkinoihin ja valmistajien 
kilpailukykyyn, mitä suoria ja välillisiä 
kustannuksia niistä aiheutuu elinkeinolle ja 
mitä etuja niistä saadaan, kun vauhditetaan 
innovointia ja energiankulutuksen 
vähentämistä.

(5) Uusille henkilöautoille on tarpeen 
asettaa tavoitteita yhteisön tasolla, sillä 
sisämarkkinat sirpaloituisivat, jos 
jäsenvaltioiden tasolla toteutettaisiin 
yksittäisiä toimia. Yhteisön laajuiset 
tavoitteet antavat valmistajille enemmän 
suunnitteluvarmuutta ja joustavuutta 
hiilidioksidivähennysvaatimusten 
täyttämisen suhteen ja ne estävät 
jäsenvaltioiden kilpailun vääristymisen 
erillisten kansallisten 
vähennystavoitteiden vuoksi. Tällainen 
kilpailun vääristyminen olisi jyrkässä 
ristiriidassa tavoitteena olevan yhteisten 
eurooppalaisten sisämarkkinoiden 
luomisen kanssa. Päästönormeja 
asetettaessa on tärkeää ottaa huomioon se, 
miten ne vaikuttavat markkinoihin ja 
valmistajien kilpailukykyyn, mitä suoria ja 
välillisiä kustannuksia niistä aiheutuu 
elinkeinolle ja mitä etuja niistä saadaan, 
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kun vauhditetaan innovointia ja 
energiankulutuksen vähentämistä.

Or. de

Perustelu

Yhtenäinen eurooppalainen sääntely, joka perustuu EY:n perustamissopimuksen 95 artiklaan, 
on ainoa tapa estää kilpailun vääristyminen sekä kansalliset yksinäiset soturit ja 
poikkeussäännökset.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Sääntelykehyksellä, jolla pyritään 
saavuttamaan uuden autokannan 
keskimääräisten päästöjen tavoitteet, olisi 
varmistettava, että päästöjen 
vähentämistavoitteet ovat kilpailun 
kannalta puolueettomia, sosiaalisesti 
oikeudenmukaisia ja kestäviä sekä 
kohtuullisia kaikille eurooppalaisille 
ajoneuvojen valmistajille ja etteivät ne 
vääristä perusteettomasti valmistajien 
välistä kilpailua. Sääntelykehys olisi 
laadittava sellaiseksi, että EU voi saavuttaa 
Kioton pöytäkirjan mukaiset tavoitteensa, 
ja sitä olisi täydennettävä varsinaiseen 
käyttöön liittyvillä välineillä, kuten 
eriytetyllä auto- ja energiaverotuksella.

(11) Sääntelykehyksellä, jolla pyritään 
saavuttamaan uuden autokannan 
keskimääräisten päästöjen tavoitteet, olisi 
varmistettava, että päästöjen 
vähentämistavoitteet ovat kilpailun 
kannalta puolueettomia, sosiaalisesti 
oikeudenmukaisia ja kestäviä sekä 
kohtuullisia kaikille eurooppalaisille 
ajoneuvojen valmistajille ja etteivät ne 
vääristä valmistajien välistä kilpailua. 
Sääntelykehys olisi laadittava sellaiseksi, 
että EU voi saavuttaa Kioton pöytäkirjan 
mukaiset tavoitteensa, ja sitä olisi 
täydennettävä varsinaiseen käyttöön 
liittyvillä välineillä, kuten eriytetyllä auto-
ja energiaverotuksella.

Or. de

Perustelu

Komission on turha luonnehtia erikseen kilpailun vääristymistä perusteettomaksi.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Jotta automarkkinoiden 
monimuotoisuus ja kyky vastata erilaisiin 
kuluttajatarpeisiin säilyisi, henkilöautojen 
hiilidioksiditavoitteet olisi määriteltävä 
lineaarisessa suhteessa autojen ns. 
hyötyyn. Kaikkein parhaiten tätä ns. 
hyötyä kuvaa auton massa ensinnäkin 
siksi, että se korreloi riittävällä tavalla
tämänhetkisten päästöjen kanssa, mikä
johtaisi todenmukaisempiin ja kilpailun 
kannalta puolueettomampiin tavoitteisiin, 
ja toiseksi siksi, että massaa koskevat 
tiedot ovat helposti saatavilla. Tietoja olisi 
kuitenkin kerättävä myös toisesta ns. 
hyötyparametristä eli ”jalanjäljestä” 
(akseliväli kertaa raideväli), jotta voidaan 
helpottaa pitkän aikavälin arvioiden 
tekemistä hyötyperusteisesta 
lähestymistavasta. Tavoitteita asetettaessa 
olisi otettava huomioon ennusteet uusien 
autojen massan kehityksestä vuoteen 2012 
saakka ja vältettävä sellaisten 
kannustimien luominen, jotka voisivat 
kannustaa valmistajia kasvattamaan 
ajoneuvojensa massaa korkeammasta 
hiilidioksidiraja-arvosta hyötymisen 
tarkoituksessa. Siksi vuodeksi 2012 
asetettavia tavoitteita määriteltäessä olisi 
otettava huomioon valmistajien 
valmistamien ja EU:n markkinoilla 
myytävien autojen massan mahdollinen 
autonominen kasvu tulevaisuudessa.
Lisäksi erilaisilla tavoitteilla olisi 
edistettävä päästövähennyksiä kaikissa 
ajoneuvoluokissa, vaikkakin raskaampien 
ajoneuvojen luokassa voidaan saada 
aikaan muita suurempia 
päästövähennyksiä.

(12) Jotta automarkkinoiden 
monimuotoisuus ja kyky vastata erilaisiin 
kuluttajatarpeisiin säilyisi, henkilöautojen 
hiilidioksiditavoitteet olisi määriteltävä 
lineaarisesti, suhteessa autojen massaan.
Massa soveltuu parhaiten tämän 
toiminnan kuvaamiseen, koska sitä 
koskevat tiedot ovat saatavilla ja se 
korreloi riittävällä tavalla nykyisten 
hiilidioksidipäästöjen kanssa, mikä johtaa 
todenmukaisempiin ja kilpailun kannalta 
puolueettomampiin tavoitteisiin.  Tietoja 
olisi kuitenkin kerättävä myös toisesta 
vaihtoehtoisesta parametristä eli 
jalanjäljestä (akseliväli kertaa raideväli), 
mutta pelkästään, jotta voidaan helpottaa 
pitkän aikavälin arvioiden tekemistä 
vuonna 2014 toteutettavassa 
uudelleentarkastelussa.

Or. de
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Perustelu

Tarkistuksella parannetaan tekstin selkeyttä ja täsmennetään sisältöä. Jos valmistajat 
kasvattavat ajoneuvojensa massaa, vaatimuksia muutettaisiin tarvittaessa juuri ennen 
voimaantuloa, mikä vaikeuttaisi huomattavasti suunnitteluvarmuuteen pääsemistä vuoteen 
2015 saakka. 

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Tämän asetuksen päämääränä on 
luoda autoteollisuudelle kannustimia 
investoida uusiin teknologioihin. 
Asetuksella edistetään aktiivisesti 
ekoinnovointia, ja siinä otetaan huomioon 
tuleva tekninen kehitys. Näin voidaan 
parantaa Euroopan teollisuuden 
kilpailukykyä ja vauhdittaa 
korkeatasoisten työpaikkojen syntyä.

(13) Tämän asetuksen päämääränä on 
luoda autoteollisuudelle (ajoneuvojen 
valmistajille ja laitetoimittajille) 
kannustimia investoida uusiin 
teknologioihin. Siksi asetus on laadittava 
siten, että siinä palkitaan 
kasvihuonekaasuja vähentäviä 
ekoinnovointeja ja otetaan ne huomioon, 
millä tuetaan Euroopan autoteollisuuden 
ja sen laitetoimittajien 
markkinajohtajuutta sekä otetaan 
riittävästi huomioon tuleva tekninen 
kehitys. Tämä edistää kestävästi Euroopan 
teollisuuden kilpailukykyä ja turvaa 
Euroopan unionin korkeatasoiset 
työpaikat.

Or. de

Perustelu

Käsiteltävänä olevassa asetusehdotuksessa rajataan huomioon otettavat ekoinnovoinnit 
niihin, jotka voidaan todentaa nykyisellä testimenetelmällä. Rajaaminen pelkästään 5 g:an 
CO2/km tai biopolttoaineiden kanssa 10 g:an CO2/km yhtenä kokonaisuutena esitettyjen 
täydentävien toimien kanssa on riittämätöntä.  Se jää selvästi alle sen, mikä on teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollista.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tämän asetuksen mukaisten 
tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi 
on otettava käyttöön vankka säännösten 
noudattamisen valvontamekanismi.

(19) Tämän asetuksen mukaisten 
tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi 
on otettava käyttöön EY:n 
perustamissopimuksen mukainen 
seuraamusmekanismi.

Or. de

Perustelu

Seuraamuksia asetettaessa on otettava huomioon kaikki olosuhteet ja EY:n 
perustamissopimuksen 95 artiklan merkitys.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla.
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tässä 
asetuksessa säädetyn raja-arvon, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta vuodesta 2012 alkaen. 
Maksun suuruuden olisi määräydyttävä 
sen perusteella, missä määrin valmistaja 
on ylittänyt raja-arvon. Maksun olisi 
myös noustava ajan mittaan. Maksussa 
olisi otettava huomioon 
teknologiakustannukset, jotta se 
kannustaa riittävän tehokkaasti 
vähentämään henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjä. 
Liikapäästömaksuista kertyviä summia 
olisi pidettävä Euroopan unionin 

(22) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
uusien autojen 
hiilidioksidipäästötavoitteet, arvioidaan ja 
valvotaan yhteisön tasolla. Valmistajien, 
joiden keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 
ylittävät tässä asetuksessa sallituksi 
ilmoitetun raja-arvon, olisi maksettava 
liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta vuodesta 2012 alkaen.
Maksun on noustava jatkuvasti kaudella 
2012–2015 ja se määräytyy sen mukaan, 
missä määrin ensirekisteröityjen 
ajoneuvojen asiaankuuluvien osuuksien 
hiilidioksidiarvot ylittävät kulloisetkin 
tavoitearvot.  Maksu lankeaa 
maksettavaksi ainoastaan siinä 
tapauksessa, että alle neljännes koko 
autokannasta on keskimääräisen 
tavoitearvon mukainen vuonna 2012, alle 
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talousarvioon otettavina tuloina. puolet koko autokannasta on sen 
mukainen vuonna 2014 ja alle kolme 
neljännestä koko autokannasta on sen 
mukainen vuonna 2015. Maksu olisi 
määritettä siten, että se tarjoaa riittävän 
kannustimen hiilidioksidipäästöarvojen 
noudattamiseen, mutta on samalla jossain 
määrin vertailukelpoinen Euroopan 
unionin muiden alojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen 
välttämiskustannusten taikka 
sertifikaattikaupan kustannusten kanssa.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottama maksuporrastus 100–475 euroa hiilidioksiditonnia kohti on selvästi 
suurempi kuin EU:n päästökauppajärjestelmän mukainen vertailukelpoinen 
hiilidioksidisertifikaatin hinta. Tällainen henkilöautojen valmistajille ja heidän asiakkailleen 
asetettava yksipuolinen haitta ei ole perusteltu, ja se olisi taloudellisesti tehoton. Ehdotetut 
seuraamukset heikentäisivät teollisuuden innovointikykyä, joten niitä on karsittava siten, että 
innovointikannustimet pysyvät riittävän suurina, ja samalla maksu puoltaa edelleen 
paikkaansa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Päästöjen ylittymisen perusteella 
perityistä maksuista kertyvät varat 
siirretään erilliseen rahastoon, josta 
tuetaan maantieliikenteen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen 
soveltuvia uusia tekniikoita koskevaa 
tutkimusta sekä hiilidioksidisäästöjä 
luovien liikennejärjestelmien 
toteuttamista. Tämän asetuksen 12 
artiklan mukaisesti perustettu komitea 
avustaa komissiota varoja myönnettäessä.

Or. de
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Perustelu

Päästöjen ylittämisen vuoksi perittävistä maksuista saatavat tulot olisi teknisten innovointien 
edistämiseksi kohdennettava erityiseen rahastoon, jolla tuetaan energiatehokkaita toimia ja 
maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjä välttäviä toimia koskevaa tutkimusta ja niiden 
kehittämistä. 

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

(25) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Viimeistään 5 vuoden kuluttua 
tämän asetuksen voimaan tulosta on 
tarkastettava, riittääkö komissiolle 
siirretty täytäntöönpanovalta vai onko sitä 
muutettava.

Or. de

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Nykyinen testimenetelmä ei kata 
kaikkia teknisiä mahdollisuuksia 
hiilidioksidipäästöjen ja muiden 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseen. Siksi olisi määriteltävä 
arviointiprosessi, jolla kartoitetaan 
sellaisten teknisten toimien (niin kutsutut 
ekoinnovoinnit) käyttöön otosta aiheutuva 
vähentämispotentiaali, jotka eivät kuulu 
asetuksen 2007/715/EY mukaiseen 
testimenetelmään tai joita ei oteta siinä 
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riittävästi huomioon. Ekoinnovoinnit on 
otettava huomioon 
kannustinmekanismina, jotta valmistaja 
saavuttaa hänelle eritellyt hiilidioksidin 
vähentämistavoitteet. 

Or. de

Perustelu

Valmistajille, laitetoimittajille ja asiakkaille tarjotaan riittäviä kannustimia ekoinnovointien 
käyttöön ottamiseen ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikkia teknisiä mahdollisuuksia 
voidaan hyödyntää ja ne voidaan ottaa huomioon. Hiilidioksidipäästöjen lisävähennyksiin 
johtavien innovointien tukeminen kohentaa ympäristönsuojelua ja Euroopan autoteollisuuden 
kilpailukykyä, tutkimus- ja kehitystyön laadukkaiden työpaikkojen luomista sekä teknistä 
kehitystä laajemminkin.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
henkilöautojen 
hiilidioksidipäästövaatimukset, jotta 
voidaan varmistaa sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta ja saavuttaa EU:n 
yleinen tavoite eli saada uuden autokannan 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt tasolle 
120 g CO2/km. Asetuksessa vahvistetaan 
uusien henkilöautojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 130 g 
CO2/km, joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa ja jota 
mitataan asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja 
sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
mukaisesti.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
henkilöautojen 
hiilidioksidipäästövaatimukset, jotta 
voidaan varmistaa sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta ja saavuttaa EU:n 
yleinen tavoite eli saada uuden autokannan 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt tasolle 
120 g CO2/km.

1a. Vähintään neljänneksen koko 
autokannasta on saavutettava tavoitearvo 
vuonna 2012, vähintään puolen on 
saavutettava se vuonna 2014 ja vuonna 
2015 vähintään kolmen neljänneksen. 
Jotta koko autokanta voi saavuttaa 120 g 
CO2/km:n tavoitearvon vuonna 2015, 
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ajoneuvotekniikassa tarvitaan vastaavia 
parannuksia, jotka johtavat siihen, että 
uusien henkilöautojen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ovat 130 g/km.
1 b. Yhteisön kokonaislähestymistavan 
mukaisesti tällä asetuksella otetaan 
käyttöön lisätoimia, jotka vastaavat 
vähintään 10 g CO2:ta/km.
1 c. Hiilidioksidin päästöarvot mitataan 
asetuksen N:o 2007/715/EY ja sen 
täytäntöönpanomääräysten mukaisesti. 
Muut autonvalmistajien ja heidän 
laitetoimittajiensa toteuttamat todennetut 
toimet, jotka johtavat kasvihuonekaasujen 
päästöjen lisävähennyksiin, otetaan 
huomioon 6 artiklan ja liitteen III 
mukaisesti ajoneuvotekniikkaa koskevissa 
vaatimuksissa. 

Or. de

Perustelu
Joustamaton pitäytyminen nykyisen testimenetelmän mittaustuloksissa ja lisätoimien 
rajaaminen 10 g:an hiilidioksidia ajettua kilometriä kohden karsivat teknisiä mahdollisuuksia 
ja ne eivät kannusta tehokkaisiin ekoinnovointeihin.  Rekisteröityjä ajoneuvoja on 
tarkasteltava yhtenä yksikkönä ja niissä on voitava päästä mahdollisimman hyvään tekniseen 
kehitykseen. Testimenetelmän alinomaiset muutokset eivät ole vaikuttava ratkaisu. 
Siksi asioita olisi voitava ottaa huomioon tämän asetuksen 6 artiklan ja liitteen III mukaisesti.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Komissio ehdottaa vuonna 2014 
tilannekartoituksen ja oikeudellisten 
seurausten arvioinnin perusteella 
keskipitkän (vuodesta 2020 lähtien) ja 
pitkän (vuodesta 2025 lähtien) aikavälin 
tavoitteita ensirekisteröityjä ajoneuvoja 
varten, ja antaa ehdotuksen neuvostolle ja 
parlamentille päätöksentekoa varten. 

Or. de
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Perustelu

Autoteollisuuden teknisen kehityksen tukemiseksi ja autonvalmistajien ja laitetoimittajien 
pitkän aikavälin suunnittelu- ja investointivarmuuden turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista 
vahvistaa yksityiskohtaisen tilannekartoituksen ja oikeudellisten seurausten huolellisen 
arvioinnin perusteella pitkän aikavälin tavoitteet ja tukea siten vaihtoehtoisia tekniikoita tai 
huolehtia niiden läpilyömisestä. Nämä tavoitteet on vahvistettava piakkoin 
yhteispäätösmenettelyyn perustuvassa lainsäädäntömenettelyssä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Huomioon ei oteta sellaisia aiempia 
rekisteröintejä, jotka on tehty yhteisön 
ulkopuolella alle kolme kuukautta ennen 
yhteisössä tehtyä rekisteröintiä. 

2. Huomioon ei oteta sellaisia aiempia 
rekisteröintejä, jotka on tehty yhteisön 
ulkopuolella alle kuukausi ennen 
yhteisössä tehtyä rekisteröintiä.

Or. de

Perustelu

Ensirekisteröinnit olisi määriteltävä siten, että kiertomahdollisuudet ja kilpailun 
vääristyminen kyetään sulkemaan pois mahdollisimman hyvin.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Asetusta ei sovelleta 3 artiklan 1 
kohdan f c alakohdan mukaisiin 
erityiseen sosiaaliseen käyttöön 
tarkoitettuihin ajoneuvoihin.

Or. de

Perustelu

Näiden ajoneuvojen määrä on niin suhteellisen vähäinen, että poikkeussäännös on perusteltu, 
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jotta hiilidioksidin sääntely vastaisi myös sosiaalisen kestävyyden vaatimuksia.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) 'ekoinnovoinneilla' kaikkia 
autonvalmistajien ja laitetoimittajien 
toimia, jotka vähentävät todennetusti ja 
mitatusti kasvihuonekaasujen, ja etenkin 
hiilidioksidin, päästöjä ja joita ei voida 
havaita täysimääräisesti asetuksen N:o 
2007/715/EY mukaisessa 
testimenetelmässä ja joista ei ole säädetty 
lainsäädännössä (etenkin osa 1 artiklassa 
tarkoitetuista lisätoimista).  

Or. de

Perustelu

Valmistajille, laitetoimittajille ja asiakkaille tarjotaan riittäviä kannustimia ekoinnovointien 
käyttöön ottamiseen ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikkia teknisiä mahdollisuuksia 
voidaan hyödyntää ja ne voidaan ottaa huomioon. Sellaisten innovointien tukeminen, joiden 
avulla päästöjä voidaan vähentää enemmän kuin 1 artiklan mukaisilla lisätoimilla, kohentaa 
ympäristönsuojelua, Euroopan tutkimus- ja kehitystyön tukemista, Euroopan autoteollisuuden 
kilpailukykyä, laadukkaiden työpaikkojen luomista sekä teknistä kehitystä laajemminkin.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) 'erityishyvityksillä' kompensaatioita 
hiilidioksidin vähentämisen kannalta 
erityisen tehokkaille henkilöautoille, 
joiden hiilidioksidiarvo jää alle 70 g/km. 

Or. de
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Perustelu

Hiilidioksidin vähentämisen kannalta erittäin tehokkaita ajoneuvoja tarjoavat valmistajat 
voivat saada näiden erityishyvitysten ansiosta kompensaatiota. 

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f c) (f c) 'erityiseen sosiaalisen käyttöön 
tarkoitetuilla ajoneuvoilla' seuraavia M1-
luokan ajoneuvoja:
i) direktiivin 2007/46/EY mukaisia 
erikoiskäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja, 
joiden vertailumassa on yli 2 000 kg, 
i i) ajoneuvoja, joiden vertailumassa on 
yli 2 000 kg ja joissa voi olla kuljettajan 
lisäksi ainakin seitsemän matkustajaa; 
tämä ei koske direktiivin 2007/46/EY 
mukaisia M1G-luokan ajoneuvoja,
i i i) ajoneuvoja, joiden vertailumassa on 
yli 1 760 kg ja jotka on valmistettu 
pelkästään ammattikäyttöön ja joissa 
voidaan vammaisia suosivan yhteisön 
politiikan mukaisesti käyttää pyörätuolia.

Or. de

Perustelu

Näiden ajoneuvojen määrä on niin suhteellisen vähäinen, että poikkeussäännös on perusteltu, 
jotta hiilidioksidin sääntely vastaisi myös sosiaalisen kestävyyden vaatimuksia.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen soveltamiseksi 
valmistajien katsotaan olevan toisiinsa 

2. Tämän asetuksen soveltamiseksi 
sidossuhteessa olevan yrityksen 
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sidoksissa, jos ne ovat sidossuhteessa 
olevia yrityksiä. ’Sidossuhteessa olevilla 
yrityksillä’ tarkoitetaan:

muodostavan useamman valmistajan 
katsotaan olevan kokonaisuutena 
yhtenäinen valmistaja. ’Sidossuhteessa 
olevilla yrityksillä’ tarkoitetaan:

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella ei muuteta kohdan merkitystä vaan parannetaan sen kielellistä selkeyttä.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Alle 70 g/km:n hiilidioksidipäästöt 
aiheuttavien henkilöautojen valmistajille 
kerrotaan niiden keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä laskettaessa 
hyvityksenä jokaisen tällaisen 
ensirekisteröidyn ajoneuvon lukumäärä 
viisinkertaisena aina vuoden 2015 
loppuun saakka. 

Or. de

Perustelu

Sovellettava raja-arvo 70 g CO2/km ja hyvityksen suuruus soveltuvat siihen, että 
vaihtoehtoisten käyttövoimatapojen ja polttoaineiden suuremmat teknologiakustannukset 
otetaan asianmukaisesti huomioon. Lukumäärän viisinkertaistaminen edistää asetuksen 
teknologia-avoimuutta.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Sopimus ryhmittymän muodostamisesta 
voi koskea yhtä tai useampaa 

2. Sopimus ryhmittymän muodostamisesta 
voi koskea yhtä tai useampaa 
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kalenterivuotta, mutta sen kokonaiskesto 
ei kuitenkaan saa ylittää viittä 
kalenterivuotta; sopimus on tehtävä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta sinä 
kalenterivuonna, joka on ensimmäinen 
niistä kalenterivuosista, joilta päästöt on 
tarkoitus yhdistää. Valmistajien, jotka 
muodostavat ryhmittymän, on toimitettava 
komissiolle tiedot, joissa:

kalenterivuotta; sopimus on tehtävä 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta sinä 
kalenterivuonna, joka on ensimmäinen 
niistä kalenterivuosista, joilta päästöt on 
tarkoitus yhdistää. Valmistajien, jotka 
muodostavat ryhmittymän, on toimitettava 
komissiolle tiedot, joissa:

Or. de

Perustelu

Ei ole mitään syytä rajata ryhmittymän muodostamista viiteen vuoteen. Muutoksella ei 
myöskään puututa 130 g/km:n yleiseen keskimääräiseen vähentämistavoitteeseen.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Valmistajat voivat tehdä 
ryhmittymäjärjestelyjä edellyttäen, että ne 
ovat EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 
artiklan mukaisia ja että jokainen 
ryhmittymän jäseneksi hakeva valmistaja 
voi osallistua ryhmittymään avoimelta ja 
syrjimättömältä pohjalta sekä 
kaupallisesti kohtuullisin ehdoin.
Rajoittamatta EU:n kilpailusääntöjen 
yleistä soveltamista tällaisiin ryhmittymiin, 
ryhmittymän kaikkien jäsenten on 
huolehdittava erityisesti siitä, että 
ryhmittymäjärjestelyjen yhteydessä 
tapahtuva tiedonvaihto koskee ainoastaan:

5. Valmistajat voivat tehdä 
ryhmittymäjärjestelyjä edellyttäen, että ne 
ovat EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 
artiklan mukaisia.  Rajoittamatta EU:n 
kilpailusääntöjen yleistä soveltamista 
tällaisiin ryhmittymiin, ryhmittymän 
kaikkien jäsenten on huolehdittava 
erityisesti siitä, että 
ryhmittymäjärjestelyjen yhteydessä 
tapahtuva tiedonvaihto koskee ainoastaan:

Or. de

Perustelu

Jos ryhmittymä muodostetaan siten, että jokainen ulkoinen valmistaja voi liittyä mukaan 
sovituin ehdoin ja syrjimättömästi, päädytään lopuksi siihen, että koko alalla otetaan 
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käyttöön suljettu päästökauppajärjestelmä. Siksi tämä sivulause on poistettava yritysten 
perustamisen vapauden nimissä ja EU:n kilpailumääräykset huomioon ottaen. Ryhmittymien 
muodostaminen tapahtukoon vapaaehtoisten sopimusten pohjalta ilman ulkoisten 
kilpailijoiden pakkoliittymisiä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2010 alkavalta vuodelta ja 
kultakin seuraavalta vuodelta kerättävä 
tiedot kustakin alueellaan rekisteröidystä 
uudesta henkilöautosta liitteessä II olevan 
A osan mukaisesti.

1. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2012 alkavalta kuukaudelta
ja kultakin seuraavalta kuukaudelta
kerättävä tiedot kustakin alueellaan 
rekisteröidystä uudesta henkilöautosta 
liitteessä II olevan A osan mukaisesti. 
Tiedot saatetaan valmistajien taikka 
yksittäisten jäsenvaltioiden tapauksissa 
valmistajien nimeämien maahantuojien 
tai edustajien saataville.

Or. de

Perustelu

Keskiarvopäästöjen valvonnan ja niistä ilmoittamisen olisi käynnistyttävä yhtä aikaa 
säännösten käyttöön ottamisen kanssa, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja 
valmistajien syrjiminen. Siksi toimia ei pitäisi käynnistää ennen vuotta 2012, ne olisi 
toteutettava kuukausittain, ja tiedot olisi saatettava autonvalmistajien saataville, jotta heidät 
ja asiakkaat voidaan sitouttaa paremmin tavoitteen saavuttamiseen.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 28 
päivänä helmikuuta 2011 ja kunakin 
seuraavana vuonna määriteltävä edelliseltä 
kalenterivuodelta liitteessä II olevassa B 
osassa luetellut tiedot ja toimitettava ne 
komissiolle. Tiedot on toimitettava 

2. Jäsenvaltioiden on viimeistään 31 
päivänä heinäkuuta 2012 ja kunakin 
seuraavana vuosipuoliskona määriteltävä 
edelliseltä vuosipuoliskolta liitteessä II 
olevassa B osassa luetellut tiedot ja 
toimitettava ne komissiolle. Tiedot on 
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liitteessä II olevassa C osassa 
täsmennetyssä muodossa.

toimitettava liitteessä II olevassa C osassa 
täsmennetyssä muodossa.

Or. de

Perustelu

Keskiarvopäästöjen valvonnan ja niistä ilmoittamisen olisi käynnistyttävä yhtä aikaa 
säännösten käyttöön ottamisen kanssa, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja 
valmistajien syrjiminen. Toimia ei siis pitäisi käynnistää ennen vuotta 2012. Valmistajat 
tarvitsevat suunnitteluvarmuuden vuoksi ajoissa tiedot kunkin vuosipuoliskon sallituista 
hiilidioksidiarvoista.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
ilmoittamista tiedoista ja esittää 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2011 ja 
kunakin seuraavana vuonna kutakin 
valmistajaa varten alustavan laskelman: 

4. Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
ilmoittamista tiedoista ja esittää 
viimeistään 30 päivänä elokuuta 2012 ja 
kunakin seuraavana vuosipuoliskona
kutakin valmistajaa varten alustavan 
laskelman:

Or. de

Perustelu

Keskiarvopäästöjen valvonnan ja niistä ilmoittamisen olisi käynnistyttävä yhtä aikaa 
säännösten käyttöön ottamisen kanssa, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja 
valmistajien syrjiminen. Toimia ei siis pitäisi käynnistää ennen vuotta 2012. Valmistajat 
tarvitsevat suunnitteluvarmuuden vuoksi ajoissa tiedot kunkin vuosipuoliskon sallituista 
hiilidioksidiarvoista.
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Valmistajat voivat kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu 4 
kohdassa tarkoitettu alustava laskelma, 
ilmoittaa komissiolle tiedoissa 
mahdollisesti olevista virheistä ja siitä, 
mitä jäsenvaltiota virhe koskee. 

5. Valmistajat voivat kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu 4 
kohdassa tarkoitettu alustava vuosittainen 
laskelma, ilmoittaa komissiolle tiedoissa 
mahdollisesti olevista virheistä ja siitä, 
mitä jäsenvaltiota virhe koskee.

Komissio tutkii valmistajien esittämät 
ilmoitukset ja vahvistaa 30 päivään 
syyskuuta mennessä 4 kohdan mukaiset 
alustavat laskelmat sellaisinaan tai 
muutettuina.

Komissio tutkii valmistajien esittämät 
ilmoitukset ja vahvistaa täyttä 
kalenterivuotta seuraavan vuoden 31 
päivään maaliskuuta mennessä 4 kohdan 
mukaiset alustavat laskelmat sellaisinaan 
tai muutettuina.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden keräämien tietojen täsmällisyys on ratkaisevan tärkeää, jotta valmistajille 
voidaan laskea vähennyksen tavoitearvot tarkasti.  Siksi aikaa, joka varataan valmistajille 
virheistä ilmoittamiseen, olisi jatkettava vähintään kolmella kuukaudella.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos komissio katsoo 5 kohdan 
mukaisten laskelmien perusteella, että 
valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt kalenterivuonna 2010 
tai 2011 ylittävät valmistajalle kyseiseksi 
vuodeksi asetetun päästötavoitteen, se 
ilmoittaa tästä valmistajalle.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Keskiarvopäästöjen valvonnan ja niistä ilmoittamisen olisi käynnistyttävä yhtä aikaa 
säännösten käyttöön ottamisen kanssa, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja 
valmistajien syrjiminen. Toimia ei siis pitäisi käynnistää ennen vuotta 2012.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Komissio ottaa autonvalmistajan 
pyynnöstä huomioon liitteen III 
mukaisesti selvitetyt ekoinnovointien arvot 
vahvistaessaan kyseisen valmistajan 
hiilidioksidipäästöt.
Jokaisessa huomioon ottamista 
koskevassa pyynnössä on
i) tukeuduttava tiettyyn kalenterivuoteen,
i i) nimettävä konkreettinen toimi, johon 
pyyntö perustuu,
i i i) määriteltävä ajoneuvo, jolle toimi on 
suoritettu,
i v) esitettävä riippumattoman ja 
hiilidioksidipäästöjä koskevissa asioissa 
toimivaltaiseksi tunnustetun elimen 
myöntämä sertifikaatti.
Komissio tarkastaa jokaisen pyynnön 
liitteen III mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Joustamaton pitäytyminen nykyisen testimenetelmän mittaustuloksissa karsii teknisiä 
mahdollisuuksia ja se ei kannusta tehokkaisiin ekoinnovointeihin. Rekisteröityjä ajoneuvoja 
on tarkasteltava yhtenä yksikkönä ja niissä on voitava päästä mahdollisimman hyvään 
tekniseen kehitykseen. Testimenetelmän alinomaiset muutokset eivät ole vaikuttava ratkaisu. 
Siten ehdotus pyynnön esittäjälle erinäisten rajoituksien noudattamista merkitsevien 
ekoinnovointien huomioon ottamisesta tehty ehdotus edistää ympäristön- ja ilmastonsuojelua 
sekä innovointien tukemista. 
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liikapäästömaksu on: 3. Edellä 1 artiklan mukainen 
liikapäästömaksu on:

(a) 20 euroa kalenterivuonna 2012; a) 10 euroa kalenterivuonna 2012;

(b) 35 euroa kalenterivuonna 2013; b) 20 euroa kalenterivuonna 2013;
(c) 60 euroa kalenterivuonna 2014; ja c) 30 euroa kalenterivuonna 2014;

(d) 95 euroa kalenterivuonna 2015 ja 
sitä seuraavina kalenterivuosina.

d) 40 euroa kalenterivuonna 2015 ja sitä 
seuraavina kalenterivuosina.

Or. de

Perustelu

Komission ehdottama maksuporrastus 100–475 euroa hiilidioksiditonnia kohti on selvästi 
suurempi kuin Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän mukainen vertailukelpoinen 
hiilidioksidisertifikaatin hinta. Tällainen henkilöautojen valmistajille ja heidän asiakkailleen 
asetettava yksipuolinen haitta ei ole perusteltu, ja se olisi taloudellisesti tehoton. Ehdotetut 
rangaistukset vahingoittaisivat huomattavasti teollisuuden innovointikykyä.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa menetelmät 1 
kohdassa tarkoitetun liikapäästömaksun 
keräämiseksi.

4. Komissio vahvistaa menetelmät 1, 2 ja 3
kohdassa tarkoitetun liikapäästömaksun 
keräämiseksi.

Or. de

Perustelu

Seuraamusten vahvistaminen säädöksissä kuuluu yhteisölle. Tämä edellyttää kuitenkin 
jäsenvaltioiden yhteisymmärrystä.
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Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Liikapäästömaksusta kertyviä summia 
pidetään Euroopan unionin talousarvioon 
otettavina tuloina.

5. Liikapäästömaksusta kertyvät summat 
osoitetaan rahastoon, jonka tuloja on 
käytettävä maantieliikenteen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä 
uutta energiatehokasta tekniikkaa 
koskevaan tutkimukseen.

Or. de

Perustelu

Mahdolliset maksut olisi teknisten innovointien edistämiseksi tuloutettava erityiseen 
rahastoon, jolla tuetaan energiatehokkaita toimia ja maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjä 
välttäviä toimia koskevaa tutkimusta ja niiden kehittämistä. 

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio julkaisee viimeistään 31 
päivänä lokakuuta 2011 ja kunakin 
seuraavana vuonna luettelon, joka sisältää 
kustakin valmistajasta seuraavat tiedot:

1. Komissio julkaisee viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 2013 ja kunakin 
seuraavana vuonna luettelon, joka sisältää 
kustakin valmistajasta seuraavat tiedot:

Or. de

Perustelu

Valmistajatietojen julkaisemisen olisi käynnistyttävä yhtä aikaa säännösten käyttöön 
ottamisen kanssa, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen. 
Siksi niiden julkaisemista ei pitäisi aloittaa ennen vuotta 2013.
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
julkaistussa luettelossa on 31 päivästä 
lokakuuta 2013 alkaen ilmoitettava myös, 
täyttikö valmistaja 4 artiklassa säädetyt
vaatimukset edellisenä kalenterivuonna.

2. Edellä olevan 1 kohdan mukaisesti 
julkaistussa luettelossa on ilmoitettava 
myös, täyttikö valmistaja 4 artiklassa 
säädetyt vaatimukset edellisenä 
kalenterivuonna.

Or. de

Perustelu

Käynnistymispäivämäärä on jo vahvistettu 8 artiklan 1 kohtaan tehtävässä muutoksessa.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pienimuotoista tuotantoa harjoittaville 
riippumattomille valmistajille myönnettävä 

poikkeus

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vastaa alle 10 000:sta uudesta 
yhteisössä rekisteröitävästä henkilöautosta 

(a) vastaa alle 5 000 uudesta yhteisössä 
rekisteröitävästä henkilöautosta 
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kalenterivuotta kohden; kalenterivuotta kohden;

Or. de

Perustelu

Ehdotettu pienten valmistajien uusia rekisteröitäviä henkilöautoja koskeva määrä, 10 000, 
voisi johtaa suhteettomaan kilpailun vääristymiseen, joten se vähennetään 5 000 yksikköön.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta  – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ei ole sidossuhteessa toiseen 
valmistajaan.

(b) ei ole osa sidossuhteessa olevaa 
yritystä.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella ei muuteta alakohdan merkitystä vaan sovitetaan sen sanamuoto yhteen tämän 
asetuksen 3 artiklan sanamuodon kanssa.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi pyynnöstä myöntää 
sellaisten erityisten mallien valmistajille, 
joiden ensirekisteröinnit eivät ylitä 1 
prosenttia koko EU:n uusien 
henkilöautojen rekisteröinneistä, liitteessä 
II olevan 2 a kohdan mukaisen 
huojennetun tavoitteen enintään viiden 
vuoden ajaksi.

Or. de
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Perustelu

Asetusehdotuksessa ei enää oteta huomioon niiden valmistajien erityistilannetta, jotka 
valmistavat vain erityisiä malleja, mutta ovat kuitenkin liian isoja kuuluakseen 9 artiklan 
1kohdan a ja b alakohdan poikkeuksiin.  Liitteessä 1 olevan 2 a kohdan mukaisen erityisen 
tavoitteen ylittäminen enintään 25 prosentilla velvoittaa tällaisen valmistajan tekemään 
enemmän kuin sarjatuotantoa harjoittavan valmistajan, mutta toisaalta ensin mainittu saa 
samalla oikeudenmukaiset olosuhteet.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
9 artila – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua
poikkeusta koskeva hakemus voi koskea 
enintään viittä kalenterivuotta. Hakemus 
on tehtävä komissiolle, ja siinä on: 

2. Edellä 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitettu poikkeusta koskeva hakemus on 
tehtävä komissiolle, ja siinä on:

Or. de

Perustelu

On täysin perusteetonta rajata 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisen poikkeuksen 
hyväksyminen viiteen vuoteen. Rajoitus vahingoittaisi lisäksi huomattavasti pienten sarjojen 
valmistajien suunnitteluvarmuutta.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuonna 2010 komissio arvioi 
päätöksen N:o 1753/2000/EY mukaisesti 
ilmoitettujen tietojen perusteella, onko 
uusien henkilöautojen massassa 
tapahtunut muutosta vuosina 2006–2009 
ja onko tämä muutos yli vai alle 0. 

Poistetaan.

Jos uusien henkilöautojen massassa on 
tapahtunut muutosta, liitteessä I esitetty 
massan autonomista kasvua kuvaava luku 
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korvataan niiden vuosittaisten muutosten 
keskiarvolla, joita massassa on 
tapahtunut kalenterivuosina 2006–2009. 
Tästä toimenpiteestä, jolla on tarkoitus 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
olennaisia osia, säädetään 12 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Valmistajan kasvattaman ajoneuvon massan muuttaminen liitteessä I ja siitä koituvat 
tavoitearvojen muutokset vaarantavat valmistajien suunnitteluvarmuuden. Jäljelle jäävä 
suunnittelu- ja varautumisaika olisi aivan liian lyhyt. Komission olisi tehtävä henkilöautojen 
keskimääräisen massan muuttamista koskevat mahdolliset päätelmät ehdotuksessa, joka 
koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttamista.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
11 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on varmistettava, että 1 
päivästä tammikuuta 2010 alkaen kaikissa 
direktiivin 1999/94/EY 3, 5 ja 6 artiklassa 
tarkoitetuissa merkinnöissä, julisteissa,
mainosjulkaisuissa ja muussa 
myynninedistämisaineistossa mainitaan, 
missä määrin markkinoidun henkilöauton 
hiilidioksidipäästöt eroavat kyseiselle 
henkilöautolle liitteessä I asetetusta 
päästötavoitteesta.

Valmistajien on varmistettava, että 1 
päivästä tammikuuta 2010 alkaen kaikissa 
direktiivin 1999/94/EY 3, 5 ja 6 artiklassa 
tarkoitetuissa mainosjulkaisuissa 
mainitaan, missä määrin markkinoidun 
henkilöauton hiilidioksidipäästöt eroavat 
kyseiselle henkilöautolle liitteessä I 
asetetusta päästötavoitteesta.

Or. de

Perustelu

Kaikkien merkintöjen ja julisteiden mukaan ottaminen edellyttää Euroopan unionin 
vastaavien merkintäsäännösten sääntelyä, josta on päätettävä erillisessä, 
yhteispäätösmenettelyssä hyväksyttävässä säädöksessä.



PE404.748v01-00 30/37 PA\718284FI.doc

FI

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sallitut hiilidioksidipäästöt mitattuina 
grammoina kilometriä kohden määritellään 
kullekin uudelle henkilöautolle seuraavaa 
kaavaa käyttäen: 

1. Sallitut hiilidioksidipäästöt mitattuina 
grammoina kilometriä kohden määritellään 
kullekin uudelle henkilöautolle seuraavaa 
kaavaa käyttäen: 

Sallitut hiilidioksidipäästöt = 130 + a × (M 
– M0),

Sallitut hiilidioksidipäästöt = 130 + a × (M 
– M0), 

jossa: jossa: 

M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg) M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg)
M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0

f = (1 + AMI)6
Massan autonominen kasvu (AMI) = 0 % Massan autonominen kasvu (AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = 0,0457

Or. de

Perustelu

Valmistajan kasvattaman ajoneuvon massan muuttaminen liitteessä I ja siitä koituvat 
tavoitearvojen muutokset vaarantavat valmistajien suunnitteluvarmuuden. Jäljelle jäävä 
suunnittelu- ja varautumisaika olisi aivan liian lyhyt. Komission olisi tehtävä henkilöautojen 
keskimääräisen massan muuttamista koskevat mahdolliset päätelmät ehdotuksessa, joka 
koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttamista.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 9 artiklan 1 kohdan 1 a 
alakohdan mukaisen poikkeuksen saaneet 
valmistajat voivat viiden vuoden ajan 
ylittää erityispäästöjä koskevat tavoitteet 
enintään 25 prosentilla. 
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Or. de

Perustelu

Asetusehdotuksessa ei enää oteta huomioon niiden valmistajien erityistilannetta, jotka 
valmistavat vain erityisiä malleja, mutta ovat kuitenkin liian isoja kuuluakseen 9 artiklan 
1kohdan a ja b alakohdan poikkeuksiin.  Erityisen tavoitteen ylittäminen enintään 25 
prosentilla velvoittaa tällaisen valmistajan tekemään enemmän kuin sarjatuotantoa 
harjoittavan valmistajan, mutta toisaalta ensin mainittu saa samalla oikeudenmukaiset 
olosuhteet. Tämä erityissääntely on voimassa enintään viiden vuoden ajan.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 tammikuuta 2010
alkavalta vuodelta ja kultakin seuraavalta 
vuodelta kerättävä alueellaan 
rekisteröidyistä uusista henkilöautoista 
seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on 1 tammikuuta 2012
alkavalta vuodelta ja kultakin seuraavalta 
kuukaudelta kerättävä alueellaan 
rekisteröidyistä uusista henkilöautoista 
seuraavat tiedot:

Or. de

Perustelu

Keskiarvopäästöjen valvonnan ja niistä ilmoittamisen olisi käynnistyttävä yhtä aikaa 
säännösten käyttöön ottamisen kanssa, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja 
valmistajien syrjiminen. Toimia ei siis pitäisi käynnistää ennen vuotta 2012. Valmistajat 
tarvitsevat suunnitteluvarmuuden vuoksi kuukausittain tiedot uusista henkilöautoista ja 
hiilidioksidin valvonnasta.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen on vastattava henkilöauton 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa olevia 
tietoja. Jos 

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen on vastattava henkilöauton 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa olevia 
tietoja. Sertifikaatissa on erityiset 
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vaatimustenmukaisuustodistuksessa 
ilmoitetaan sekä vähimmäis- että 
enimmäismassa, jäsenvaltioiden on tämän 
asetuksen soveltamiseksi käytettävä 
yksinomaan enimmäismassaa. 

hiilidioksidipäästöt ja siinä otetaan 
huomioon 6 artiklan 8 a kohdan ja liitteen 
II a mukaiset laskelmat. Jos 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa 
ilmoitetaan sekä vähimmäis- että 
enimmäismassa, jäsenvaltioiden on tämän 
asetuksen soveltamiseksi käytettävä 
yksinomaan enimmäismassaa.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta 6 artiklan 8 a kohtaa (uusi) ja liitettä II a koskevista tarkistuksista.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on 1 tammikuuta 2010
alkavalta vuodelta ja kultakin seuraavalta 
vuodelta määriteltävä B osassa kuvattujen 
menetelmien mukaisesti kunkin 
valmistajan osalta:

3. Jäsenvaltioiden on 1 tammikuuta 2012
alkavalta vuodelta ja kultakin seuraavalta 
vuodelta määriteltävä B osassa kuvattujen 
menetelmien mukaisesti kunkin 
valmistajan osalta:

Or. de

Perustelu

Keskiarvopäästöjen valvonnan ja niistä ilmoittamisen olisi käynnistyttävä yhtä aikaa 
säännösten käyttöön ottamisen kanssa, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja 
valmistajien syrjiminen. Toimia ei siis pitäisi käynnistää ennen vuotta 2012.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 3 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Erikseen luetellaan ne ajoneuvot, joiden 
erityispäästöt on otettu huomioon 6 
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artiklan 8 a kohdan mukaisesti ja joita 
koskevia vastaavia arvoja ei ole määritetty 
vastaavissa sertifikaateissa, koska kyse ei 
ole tämän tyypin kaikkiin ajoneuvoihin 
sovellettavista toimista. Tällöin on 
ilmoitettava ajoneuvojen lukumäärä, 
korjatut erityispäästöt ja ajoneuvon paino.

Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta 6 artiklan 8 a kohtaa (uusi) ja liitettä II a koskevista tarkistuksista.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
Liite II a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

LIITE II A
Menetelmä ekoinnovointien 
päästövähennyspotentiaalin 

määrittämiseksi
1. Komissio perustaa 
asiantuntijakomitean ('ekoinnovointien 
arviointikomitea'), joka koostuu asiaa 
käsittelevien komission yksiköiden 
edustajista ja joka päättää pyynnöstä 
valmistajien erityisten 
hiilidioksidipäästöjen 
päästövähennyspotentiaalin 
määrittämisestä. Komitea voi tukeutua 
työssään ulkoisiin asiantuntijoihin, ja se 
raportoi neljännesvuosittain päätöksen 
93/389/ETY mukaisesti perustetulle 
komitealle.
2. Ekoinnovointien arviointikomitea 
järjestää niin tarpeelliseksi katsoessaan 
neljännesvuosittain kuulemisia teknisten 
toimien erityisen 
päästövähennyspotentiaalin 
tunnustamisesta, ja tekee päätökset 
vastaavista pyynnöistä. Komitean 
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tekemiin päätöksiin voidaan hakea 
muutosta.
3. Jotta toimet voidaan ottaa huomioon 
tietyn valmistajan erityisiä 
päästötavoitteita määritettäessä, 
a. niiden on edistettävä 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 
mitattavissa olevalla tavalla,
b. ne on kohdennettava yksiselitteisesti 
tietyn ajoneuvotyypin tai kyseisen tyypin 
ajoneuvojen määritellyn lukumäärän 
hiilidioksidipäästöihin,
c. ne eivät ole tarpeen direktiivin 
2007/46/EY mukaisen tyyppihyväksynnän 
tai EU:n muun lainsäädännön mukaisten 
vaatimusten nojalla, ja
d. niiden on vähennettävä 
kasvihuonekaasupäästöjä, joita ei havaita 
testimenetelmässä.
4. Ekoinnovointien huomioon ottamista 
pyytävien autonvalmistajien on 
toimitettava luotettavat tiedot seuraavista 
kohdista:
a. toimesta aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentymiset 
(hiilidioksidiekvivalentteina ilmaistuina),
b. todisteet, että toimea ei edellytetä 
tyyppihyväksyntää varten,
c. todisteet, että toimen vaikutukset eivät 
ilmene tyyppihyväksynnässä kartoitetuissa 
käyttö- tai päästöarvoissa tai että 
vaikutukset ilmenevät niissä 
riittämättömästi,
d. kuvaus siitä, korreloivatko toimen 
vaikutukset ajoneuvon painon kanssa ja 
missä määrin, vai ovatko vaikutukset 
kaikkiin ajoneuvoihin samoja painosta 
riippumatta.
5. Kun valmistaja hakee tietylle 
kalenterivuodelle oikaisua erityiseen 
päästötavoitteeseen, hänen on 
toteuttamansa toimen tunnustettujen 
kasvihuonekaasujen vähenemisen ohella 
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esitettävä ehdotus siitä, miten nämä 
vähennykset voidaan kohdentaa 
yksittäisiin tyyppeihin tai jopa valmistajan 
koko ajoneuvo-ohjelmaan.
6. Väitetylle hiilidioksidin tai 
kasvihuonekaasujen 
vähentämispotentiaalille on saatava 
riippumattoman elimen varmennus. 
Riippumattoman elimen on:
a. oltava luotettava ja tarkastustoiminnan 
saralla tunnustettu laitos,
b. taattava puolueettomuus ja 
autotekniikan alan asiantuntemus 
kasvihuonekaasuja vähentäviä toimia 
arvioitaessa.
Näitä tehtäviä hoitamaan hyväksytään 
kaikki laitokset, jotka on ilmoitettu 
direktiivin 2007/46/EY 41 artiklan 
mukaisesti.
7. Toimesta aiheutuvien erityisten 
hiilidioksidin tai kasvihuonekaasujen 
vähenemisen perusteella on 
riippumattoman laitoksen antamassa 
todistuksessa todennettava, että seuraavat 
näkökohdat on tarkastettu:
a. toimesta aiheutuvat tekniset vaikutukset 
kasvihuonekaasupäästöihin 
(hiilidioksidiekvivalentteina ilmaistuina),
b. valmistajan ja/tai laitetoimittajan 
antamien tietojen luotettavuus,
c. mahdolliset yhteisvaikutukset (myös 
tasapainottavat) muiden sellaisten toimien 
kanssa, jotka havaitaan 
tyyppitestauksessa, tai muiden sellaisten 
toimien kanssa, joiden huomioon 
ottamista on jo haettu tai joiden 
huomioon ottamiseen on jo suostuttu,
d. ajotavan vaikutukset 
päästövähennyksiin, jotka saavutetaan 
toimen avulla realistisissa olosuhteissa,
e. toimen kohteena olevia 
ajoneuvotyyppejä, niiden 
rekisteröintimääriä ja tästä valmistajan 
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keskimääräisiin hiilidioksidipäästöihin 
koituvia vaikutuksia koskevien tietojen 
luotettavuus.
8. Kun kalenterivuodelle anottuun 
täydennyshakemukseen on suostuttu, ja 
toimia ei ole tällä välin määrätty 
tyyppitestausmenetelmässä tai muiden 
lainsäädännöllisten vaatimusten 
yhteydessä sitoviksi, seuraavina vuosina 
huomioon ottamiseen suostutaan, kunhan 
saadaan osoitus toimen kohteena olevista 
ajoneuvotyypeistä, niiden 
rekisteröintimääristä sekä vaikutuksista, 
joita tästä koituu valmistajan 
keskimääräisiin hiilidioksidipäästöihin.
9. Autojen laitetoimittajat voivat hakea 
todistusta yksittäisten toimien 
hiilidioksidin tai kasvihuonekaasujen 
vähentämispotentiaalista, jos ne 
toimittavat vastaavat osoitukset ja 
asiantuntevan kolmannen osapuolen 
myöntämät sertifikaatit tämän liitteen 3 
kohdan a–d alakohdan, 4 kohdan a–d 
alakohdan ja 7 kohdan a–d alakohdan 
mukaisesti.
10. Jos valmistaja viittaa huomioon 
ottamista koskevassa hakemuksessaan 
tiettyyn toimeen, jota varten 
laitetoimittajalle on jo tunnustettu 
vähentämispotentiaali, valmistajan on 
esitettävä pelkästään tämän liitteen 5 
kohdan mukaiset todisteet ja 
asiantuntevan kolmannen osapuolen 
myöntämät sertifikaatit tämän liitteen 7 
kohdan e alakohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tunnustettaviksi kelpaavat ainoastaan ne toimet, joista koituu nykyisiin vaatimuksiin 
verrattuna ylimääräistä, mitattavissa olevaa etua. Tekninen todistustaakka kuuluu hakijalle, 
poliittinen vastuu taas komissiolle. Kaikille tiedoille on saatava sertifiointi asiantuntevalta 
kolmannelta osapuolelta, jolla on oikeus suorittaa testejä tyyppihyväksyntää koskevassa 
menettelyssä. Kun toimi on tunnustettu ekoinnovoinniksi, on sen jälkeen vuosittain 
tarkastettava ainoastaan ne tekijät, jotka muuttuvat valmistajan eri mallien 
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rekisteröintimäärissä tapahtuvien muutosten myötä. 
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