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Tarkistus 17
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Ilmastonmuutosta koskevalla 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksella, joka hyväksyttiin 
Euroopan yhteisön puolesta 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen tekemisestä 
15 päivänä joulukuuta 1993 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 94/69/EY, pyritään 
vakiinnuttamaan ilmakehän 
kasvihuonekaasupitoisuudet tasolle, jolla 
ihmisen toiminnan vaikutukset eivät 
aiheuta vaaraa ilmastojärjestelmälle.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
maapallon vuotuisen keskilämpötilan 
kokonaisnousu ei saisi olla yli kahta 
celsiusastetta suhteessa esiteollisella 
kaudella vallinneeseen tasoon. IPCC:n 
neljäs arviointiraportti osoitti, että tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi 
maailmanlaajuisen 
kasvihuonekaasupäästöjen kasvun olisi 
saavutettava huippunsa vuoteen 2020 
mennessä. Maaliskuun 8 ja 9 päivänä 
vuonna 2007 kokoontunut Eurooppa-
neuvosto sitoutui selkeästi vähentämään 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 
2020 mennessä vähintään 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasosta ja 30 prosenttia siinä 
tapauksessa, että muut teollisuusmaat 
sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin ja 
että taloudellisesti edistyneimmät 
kehitysmaat sitoutuvat osallistumaan 
pyrkimyksiin valmiuksiensa mukaisesti.

(1) Ilmastonmuutosta koskevalla 
Yhdistyneiden Kansakuntien 
puitesopimuksella, joka hyväksyttiin 
Euroopan yhteisön puolesta 
ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden 
Kansakuntien puitesopimuksen tekemisestä 
15 päivänä joulukuuta 1993 tehdyllä 
neuvoston päätöksellä 94/69/EY, pyritään 
vakiinnuttamaan ilmakehän 
kasvihuonekaasupitoisuudet tasolle, jolla 
ihmisen toiminnan vaikutukset eivät 
aiheuta vaaraa ilmastojärjestelmälle.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
maapallon vuotuisen keskilämpötilan 
kokonaisnousu ei saisi olla yli kahta 
celsiusastetta suhteessa esiteollisella 
kaudella vallinneeseen tasoon. IPCC:n 
neljäs arviointiraportti osoitti, että tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi 
maailmanlaajuisen 
kasvihuonekaasupäästöjen kasvun olisi 
saavutettava huippunsa vuoteen 2020 
mennessä. Maaliskuun 8 ja 9 päivänä 
vuonna 2007 kokoontunut Eurooppa-
neuvosto sitoutui selkeästi vähentämään 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 
2020 mennessä vähintään 20 prosenttia 
vuoden 1990 tasosta ja 30 prosenttia siinä 
tapauksessa, että muut teollisuusmaat 
sitoutuvat vastaaviin päästövähennyksiin ja 
että taloudellisesti edistyneimmät 
kehitysmaat sitoutuvat osallistumaan 
pyrkimyksiin valmiuksiensa mukaisesti.
Euroopan unionin ympäristöasioiden 
neuvosto vahvisti 15. maaliskuuta 2010 
pitämässään kokouksessa tukevansa 
EU:n tavoitetta vähentää päästöjä 80–95 
prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 
2050 mennessä.
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Or. en

Perustelu

On tärkeää, että säädökseen sisällytetään maininta EU:n ilmastotavoitteen laajemmasta 
kontekstista. Tämä koskee Eurooppa-neuvoston 21. maaliskuuta 2009 pidettyä kokousta, jossa 
ilmastotavoitteita tuettiin.

Tarkistus 18
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Näin ollen liikennealan 
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on 
painopiste, johon tulisi pyrkiä, jotta 
voidaan saavuttaa EU:n tavoite vähentää 
päästöjä 80–95 prosenttia vuoden 1990 
tasosta vuoteen 2050 mennessä.

Or. en

Tarkistus 19
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tieliikenteen kasvu ja siitä 
aiheutuvien vaarojen ja haittojen 
lisääntyminen aiheuttavat kaikille 
jäsenvaltioille vakavia tieturvallisuus- ja 
ympäristöongelmia.

Or. en

Perustelu

Lisääntyvän tieliikenteen yleistä vaikutusta olisi kuvattava laajemmin. Tieliikenne negatiivisia 
vaikutuksia yhteiskuntaan ovat muun muassa onnettomuudet ja ilmaa pilaavien aineiden ja 
melun aiheuttamat terveyskustannukset, mutta myös ajoneuvojen kasvihuonepäästöjen 
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aiheuttama ilmastonmuutos, ja tietenkin myös liikenneruuhkat.

Tarkistus 20
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tieliikenteen kasvu ja siitä 
aiheutuvien vaarojen ja haittojen 
lisääntyminen aiheuttavat kaikille 
jäsenvaltioille tieturvallisuuteen sekä 
ympäristön- ja ilmastonsuojeluun liittyviä 
vakavia ongelmia.

Or. de

Perustelu

Nopeudenrajoittimien avulla voidaan kustannustehokkaasti vähentää hiilidioksidia ja samalla 
parantaa Euroopan teiden turvallisuutta. Nopeudenrajoittimien asentaminen uusiin kevyisiin 
hyötyajoneuvoihin on erittäin edullista. Isossa-Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan 
sellaisten onnettomuuksien lukumäärä, joissa oli osallisena nopeudenrajoittimella varustettu 
hyötyajoneuvo, vähentyi 26 prosentilla vuodesta 1993 vuoteen 2005. 

Tarkistus 21
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate Sommer, Thomas 
Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan autoteollisuuden 
kilpailukyvyn parantamiseksi olisi 
käytettävä kannustimia, kuten 
ekoinnovaatioiden hyvittämistä ja 
superbonusten myöntämistä, pikemmin 
kuin rikosoikeudellisiin seuraamuksiin 
johtavia kieltoja. 

Or. de
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Perustelu

Asiakkaat ovat valtaosaltaan liikeyrityksiä ja polttoaineen kulutus on ratkaiseva tekijä heidän 
päättäessään ajoneuvon hankkimisesta.

Tarkistus 22
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Näissä tiedonannoissa ehdotettiin 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa keinoksi 
saavuttaa yhteisön tavoite uusien 
yhteisössä rekisteröityjen henkilöautojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
rajoittamiseksi yhteisössä tasolle 120 g 
CO2/km vuoteen 2012 mennessä. 
Tarkoituksena on säätää pakollisista 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä, 
joiden myötä saavutettaisiin keskimääräistä 
uutta ajoneuvokantaa koskeva tavoite 130 
g CO2/km parantamalla 
moottoriteknologiaa. Kevyiden 
hyötyajoneuvojen päästöjä on tarkoitus 
vähentää edelleen 10 g CO2/km tai 
vastaava määrä muiden teknisten 
parannusten, kuten polttoainetehokkuuden 
avulla, jos se on teknisesti tarpeen.

(5) Näissä tiedonannoissa ehdotettiin 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa keinoksi 
saavuttaa yhteisön tavoite uusien 
yhteisössä rekisteröityjen henkilöautojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
rajoittamiseksi yhteisössä tasolle 120 g 
CO2/km vuoteen 2012 mennessä. 
Tarkoituksena on säätää pakollisista 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä, 
joiden myötä saavutettaisiin keskimääräistä 
uutta ajoneuvokantaa koskeva tavoite
130 g CO2/km parantamalla 
moottoriteknologiaa. Kevyiden 
hyötyajoneuvojen päästöjä on tarkoitus 
vähentää edelleen 10 g CO2/km tai 
vastaava määrä, jos se on teknisesti 
tarpeen, muiden teknisten parannusten, 
kuten polttoainetehokkuuden avulla, joiden 
asentaminen on laajennettava muihin 
ajoneuvotyyppeihin, kuten kevyisiin 
hyötyajoneuvoihin.

Or. en

Perustelu

Kuten moottoriajoneuvojen yleisestä turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen 661/2009 johdanto-osassa selvästi todetaan, komission olisi arvioitava 
voidaanko eräiden saatavana olevien kehittyneiden tekniikoiden pakollinen asentaminen 
laajentaa muihin ajoneuvoihin, kuten kevyisiin hyötyajoneuvoihin.
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Tarkistus 23
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jos tämän säädöksen 
soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen 
mainoksissa esitetään teknisiä eritelmiä ja 
energiaan tai hintaan liittyviä tietoja, 
niissä on annettava loppukäyttäjille 
tarpeelliset tiedot ajoneuvon 
energiatehokkuudesta.

Or. en

Perustelu

On äärimmäisen tärkeää, että kuluttajat, erityisesti pk-yritykset, saavat tietoa niiden kevyiden 
hyötyajoneuvojen energiatehokkuudesta, joita ne todennäköisesti ostavat. Tämä sanamuoto 
perustuu tekstiin, josta sovittiin energiankulutusmerkintädirektiivin tarkistamisen yhteydessä. 
Siihen on lisätty tekniset eritelmät, joita usein käytetään kevyiden hyötyajoneuvojen 
mainoksissa.

Tarkistus 24
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Ottaen huomioon asetuksen 
voimaantulon jälkeen markkinoille 
tuotavien, erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
ajoneuvotekniikkojen varhaisten 
sukupolvien huomattavan korkeat 
tutkimus- ja kehitys- sekä 
yksikkötuotantokustannukset, tässä 
asetuksessa pyritään väliaikaisesti 
nopeuttamaan ja helpottamaan 
äärimmäisen vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavien ajoneuvojen yhteisön 
markkinoille saattamista niiden 
kaupallistamisen alkuvaiheessa.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Tuoreessa tutkimuksessa on osoitettu, että viime kädessä "superbonukset" kuluttavat 
enemmän öljyä kuin mitä niillä säästetään, koska taloudellisten ajoneuvojen vastapainona on 
erityisen paljon energiaa käyttäviä ajoneuvoja. Tästä on enemmän haittaa kuin hyötyä, eikä 
tällä vähennetä polttoaineenkulutusta eikä päästöjä.

Tarkistus 25
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Ottaen huomioon asetuksen 
voimaantulon jälkeen markkinoille 
tuotavien, erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
ajoneuvotekniikkojen varhaisten 
sukupolvien huomattavan korkeat 
tutkimus- ja kehitys- sekä 
yksikkötuotantokustannukset, tässä 
asetuksessa pyritään väliaikaisesti 
nopeuttamaan ja helpottamaan 
äärimmäisen vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavien ajoneuvojen yhteisön 
markkinoille saattamista niiden 
kaupallistamisen alkuvaiheessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 26
Anja Weisgerber, Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Françoise 
Grossetête, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Theodoros Skylakakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jotta kevyiden höytyajoneuvojen 
ostajille voidaan antaa tarpeelliset tiedot 
ostopäätöksen tekemiseen, valmistajien 
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olisi annettava potentiaalisille asiakkaille 
tietoja kyseisten ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöistä ja polttoaineen 
kulutuksesta. 

Or. de

Perustelu

Asiakkaat ovat valtaosaltaan liikeyrityksiä ja polttoaineen kulutus on ratkaiseva tekijä heidän 
päättäessään ajoneuvon hankkimisesta.

Tarkistus 27
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 1999/94/EY, annettu 
13 päivänä joulukuuta 1999, koskee 
kuluttajien mahdollisuutta saada uusien 
henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä 
polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä 
koskevia tietoja. Komissio aikoo 
lähiaikoina esittää ehdotuksia tämän 
säädöksen päivittämisestä. Olisi 
säädettävä vaatimusten laajentamisesta 
niin, että samanlaiset tiedot annetaan 
pakettiautoista ja kevyistä 
hyötyajoneuvoista.

Or. en

Perustelu

On tärkeää antaa kuluttajille ja yritysasiakkaille tietoja heidän mahdollisesti ostamiensa 
ajoneuvojen polttoainetehokkuudesta ja hiilidioksidipäästöistä. Hyötyajoneuvojen valmistajia 
olisi kannustettava kilpailemaan näiden kriteerien pohjalta.
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Tarkistus 28
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, 
miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 
voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 
valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 
päästötavoitteita. Tämä vaatimus olisi 
siirtymisen helpottamiseksi otettava 
käyttöön asteittain vuosina 2014–2016.
Tämä on johdonmukaista asetuksessa 
(EY) N:o 443/2009 asetettujen 
määräaikojen ja siirtymäaikojen kanssa.

(13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, 
miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 
voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 
valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 
päästötavoitteita. Tämä vaatimus sekä 
päästötavoitetaso 175 g CO2/km vuodesta 
2012 ja päästötavoitetaso 160 g CO2/km 
vuodesta 2015 olisi otettava käyttöön 
siirtymisen helpottamiseksi.

Or. de

Perustelu

Nykyisillä valmistajien kevyillä hyötyajoneuvomalleilla voidaan jo lähes saavuttaa 175 g 
CO2/km:n tavoite. Näin ollen valmistajien on mahdollista saavuttaa keskimääräiset päästöt 
175 g CO2/km vuoteen 2012 mennessä ja 160 g CO2/km vuoteen 2015 mennessä.

Tarkistus 29
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, (13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, 
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miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 
voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 
valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 
päästötavoitteita. Tämä vaatimus olisi 
siirtymisen helpottamiseksi otettava 
käyttöön asteittain vuosina 2014–2016.
Tämä on johdonmukaista asetuksessa (EY) 
N:o 443/2009 asetettujen määräaikojen ja 
siirtymäaikojen kanssa.

miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 
voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 
valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 
päästötavoitteita. Tämä vaatimus olisi 
siirtymisen helpottamiseksi otettava 
käyttöön asteittain vuosina 2015–2018.
Tämä on johdonmukaista asetuksessa (EY) 
N:o 443/2009 asetettujen määräaikojen ja 
siirtymäaikojen kanssa.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus 4 artiklaan esitetyn tarkistuksen kanssa. Tarvitaan pitempää määräaikaa ja 
siirtymäaikaa, koska kevyillä hyötyajoneuvoilla on henkilöautoja pitemmät kehitys- ja 
tuotantosyklit.

Tarkistus 30
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, 
miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 
voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 

(13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, 
miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 
voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 
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valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 
päästötavoitteita. Tämä vaatimus olisi 
siirtymisen helpottamiseksi otettava 
käyttöön asteittain vuosina 2014–2016.
Tämä on johdonmukaista asetuksessa (EY) 
N:o 443/2009 asetettujen määräaikojen ja 
siirtymäaikojen kanssa.

valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 
päästötavoitteita. Tämä vaatimus olisi 
siirtymisen helpottamiseksi otettava 
käyttöön asteittain vuosina 2015–2018.
Tämä on johdonmukaista asetuksessa (EY) 
N:o 443/2009 asetettujen määräaikojen ja 
siirtymäaikojen kanssa.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus 4 artiklaan esitetyn tarkistuksen kanssa. Tarvitaan pitempää määräaikaa ja 
siirtymäaikaa, koska kevyillä hyötyajoneuvoilla on henkilöautoja pitemmät kehitys- ja 
tuotantosyklit.

Tarkistus 31
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, 
miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 
voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 
valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 
päästötavoitteita. Tämä vaatimus olisi 
siirtymisen helpottamiseksi otettava 
käyttöön asteittain vuosina 2014–2016.
Tämä on johdonmukaista asetuksessa (EY) 
N:o 443/2009 asetettujen määräaikojen ja 
siirtymäaikojen kanssa.

(13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, 
miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 
voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 
valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 
päästötavoitteita. Tämä vaatimus olisi 
siirtymisen helpottamiseksi otettava 
käyttöön asteittain vuosina 2015–2018.
Tämä on johdonmukaista asetuksessa (EY) 
N:o 443/2009 asetettujen määräaikojen ja 
siirtymäaikojen kanssa.

Or. en
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Perustelu

Yhdenmukaisuus 4 artiklaan esitetyn tarkistuksen kanssa. Tarvitaan pitempää määräaikaa ja 
siirtymäaikaa, koska kevyillä hyötyajoneuvoilla on henkilöautoja pitemmät kehitys- ja 
tuotantosyklit.

Tarkistus 32
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, 
miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 
voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 
valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 
päästötavoitteita. Tämä vaatimus olisi 
siirtymisen helpottamiseksi otettava 
käyttöön asteittain vuosina 2014–2016.
Tämä on johdonmukaista asetuksessa (EY) 
N:o 443/2009 asetettujen määräaikojen ja 
siirtymäaikojen kanssa.

(13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, 
miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 
voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 
valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 
päästötavoitteita. Tämä vaatimus olisi 
siirtymisen helpottamiseksi otettava 
käyttöön asteittain vuosina 2013–2015.
Tämä on johdonmukaista asetuksessa (EY) 
N:o 443/2009 asetettujen määräaikojen ja 
siirtymäaikojen kanssa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tekemään tästä asetuksesta henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä 
koskevan asetuksen mukainen, joka tulee voimaan vuonna 2015.
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Tarkistus 33
Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, 
miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 
voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 
valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 
päästötavoitteita. Tämä vaatimus olisi 
siirtymisen helpottamiseksi otettava 
käyttöön asteittain vuosina 2014–2016.
Tämä on johdonmukaista asetuksessa (EY) 
N:o 443/2009 asetettujen määräaikojen ja 
siirtymäaikojen kanssa.

(13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, 
miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 
voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 
valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 
päästötavoitteita. Tämä vaatimus olisi 
siirtymisen helpottamiseksi otettava 
käyttöön asteittain vuosina 2015–2018.
Tämä on johdonmukaista asetuksessa (EY) 
N:o 443/2009 asetettujen määräaikojen ja 
siirtymäaikojen kanssa.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus 4 artiklaan esitetyn tarkistuksen kanssa. Tarvitaan pitempää määräaikaa ja 
siirtymäaikaa, koska kevyillä hyötyajoneuvoilla on henkilöautoja pitemmät kehitys- ja 
tuotantosyklit.

Tarkistus 34
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, 
miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 

(13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, 
miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 
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voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 
valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 
päästötavoitteita. Tämä vaatimus olisi 
siirtymisen helpottamiseksi otettava 
käyttöön asteittain vuosina 2014–2016.
Tämä on johdonmukaista asetuksessa 
(EY) N:o 443/2009 asetettujen 
määräaikojen ja siirtymäaikojen kanssa.

voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 
valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 
päästötavoitteita. Tämä vaatimus olisi 
siirtymisen helpottamiseksi otettava 
käyttöön asteittain vuosina 2015–2017.

Or. de

Perustelu

Koska kevyiden hyötyajoneuvojen valmistussyklit ovat pidempiä, vaatimus olisi otettava 
käyttöön vasta vuodesta 2015 lähtien, sillä vuonna 2014 myytävät ajoneuvot ovat jo kehittely-
tai valmistusvaiheessa.

Tarkistus 35
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Jotta voidaan varmistaa, että pienille 
ja erikoistuneille valmistajille asetettavissa 
tavoitteissa otetaan huomioon tällaisten 
valmistajien erityispiirteet ja että tavoitteet 
ovat valmistajan vähennyspotentiaalin 
mukaisia, näille valmistajille olisi 
asetettava vaihtoehtoisia 
päästövähennystavoitteita, joissa otetaan 
huomioon tiettyjen valmistajien 
ajoneuvojen tekniset mahdollisuudet 
vähentää hiilidioksidipäästöjä ja jotka ovat 
yhdenmukaisia kyseisen 

(14) Jotta voidaan varmistaa, että pienille 
ja erikoistuneille valmistajille asetettavissa 
tavoitteissa otetaan huomioon tällaisten 
valmistajien erityispiirteet ja että tavoitteet 
ovat valmistajan vähennyspotentiaalin 
mukaisia, näille valmistajille olisi 
asetettava vaihtoehtoisia 
päästövähennystavoitteita, joissa otetaan 
huomioon tiettyjen valmistajien 
ajoneuvojen tekniset mahdollisuudet 
vähentää hiilidioksidipäästöjä ja jotka ovat 
yhdenmukaisia kyseisen 
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markkinasegmentin ominaispiirteiden 
kanssa. Tämä poikkeus olisi otettava 
huomioon liitteen I sisältämien 
päästötavoitteiden uudelleentarkastelussa, 
joka on saatettava päätökseen viimeistään 
vuoden 2013 alkuun mennessä.

markkinasegmentin ominaispiirteiden 
kanssa. Tämä poikkeus olisi otettava 
huomioon liitteen I sisältämien 
päästötavoitteiden uudelleentarkastelussa, 
joka on saatettava päätökseen viimeistään 
vuoden 2014 alkuun mennessä.

Or. de

Perustelu

Koska kevyiden hyötyajoneuvojen valmistussyklit ovat pidempiä, vaatimus olisi otettava 
käyttöön vasta vuodesta 2015 lähtien, sillä vuonna 2014 myytävät ajoneuvot ovat jo kehittely-
tai valmistusvaiheessa. Analogisesti päästötavoitteiden uudelleentarkastelu olisi saatettava 
päätökseen viimeistään vuoden 2014 alkuun mennessä. 

Tarkistus 36
Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yhteisön strategiassa henkilöautojen 
ja kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
vahvistettiin kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, jonka tavoitteena on 
saavuttaa yhteisön päästötavoite 120 g 
CO2/km vuoteen 2012 mennessä, ja 
esitettiin pidemmän aikavälin näkemys 
päästöjen lisävähennyksistä. Asetuksessa 
(EY) N:o 443/2009 otetaan tämä 
pidemmän aikavälin näkemys huomioon 
ja asetetaan uuden autokannan 
keskimääräiseksi päästötavoitteeksi 95 g 
CO2/km. Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaisuus tämän lähestymistavan 
kanssa ja antaa valmistajille 
suunnitteluvarmuutta, olisi kevyille 
hyötyajoneuvoille asetettava pitkän 
aikavälin hiilidioksidipäästötavoite, jota 
sovellettaisiin vuodesta 2020 alkaen.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että kevyissä hyötyajoneuvoissa hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
on kalliimpaa kuin autoissa, ja että niillä on pidemmät kehitys- ja tuotantosyklit, pitkän 
aikavälin tavoitetaso 135 g CO2/km ei ole realistinen vuoteen 2020 mennessä. Se johtaisi 
vähittäishinnan nousuun yli 5 000 eurolla ja tiettyjen ajoneuvoluokkien (esimerkiksi luokan 
III) katoamiseen. Ensimmäisessä komission tekemässä tutkimuksessa osoitettiin, että 
hiilidioksidin vähentämistä koskeva tavoitetaso 160 g/km on kunnianhimoinen, mutta 
toteutettavissa.

Tarkistus 37
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yhteisön strategiassa henkilöautojen 
ja kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
vahvistettiin kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, jonka tavoitteena on 
saavuttaa yhteisön päästötavoite 120 g 
CO2/km vuoteen 2012 mennessä, ja 
esitettiin pidemmän aikavälin näkemys 
päästöjen lisävähennyksistä. Asetuksessa 
(EY) N:o 443/2009 otetaan tämä 
pidemmän aikavälin näkemys huomioon 
ja asetetaan uuden autokannan 
keskimääräiseksi päästötavoitteeksi 95 g 
CO2/km. Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaisuus tämän lähestymistavan 
kanssa ja antaa valmistajille 
suunnitteluvarmuutta, olisi kevyille 
hyötyajoneuvoille asetettava pitkän 
aikavälin hiilidioksidipäästötavoite, jota 
sovellettaisiin vuodesta 2020 alkaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
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vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 38
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yhteisön strategiassa henkilöautojen 
ja kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
vahvistettiin kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, jonka tavoitteena on 
saavuttaa yhteisön päästötavoite 120 g 
CO2/km vuoteen 2012 mennessä, ja 
esitettiin pidemmän aikavälin näkemys 
päästöjen lisävähennyksistä. Asetuksessa
(EY) N:o 443/2009 otetaan tämä 
pidemmän aikavälin näkemys huomioon ja 
asetetaan uuden autokannan 
keskimääräiseksi päästötavoitteeksi 95 g 
CO2/km. Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaisuus tämän lähestymistavan 
kanssa ja antaa valmistajille 
suunnitteluvarmuutta, olisi kevyille 
hyötyajoneuvoille asetettava pitkän 
aikavälin hiilidioksidipäästötavoite, jota
sovellettaisiin vuodesta 2020 alkaen.

(15) Yhteisön strategiassa henkilöautojen 
ja kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
vahvistettiin kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, jonka tavoitteena on 
saavuttaa yhteisön päästötavoite 120 g 
CO2/km vuoteen 2012 mennessä, ja 
esitettiin pidemmän aikavälin näkemys 
päästöjen lisävähennyksistä. Asetuksessa
(EY) N:o 443/2009 otetaan tämä 
pidemmän aikavälin näkemys huomioon ja 
asetetaan uuden autokannan 
keskimääräiseksi päästötavoitteeksi 95 g 
CO2/km. Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaisuus tämän lähestymistavan 
kanssa ja antaa valmistajille 
suunnitteluvarmuutta, olisi kevyille 
hyötyajoneuvoille asetettava pitkän 
aikavälin hiilidioksidipäästötavoitteita, 
joita sovellettaisiin vuodesta 2020 ja 2025
alkaen.

Or. de

Perustelu

Olisi asetettava kaksi pitkän aikavälin tavoitetta: toinen vuodelle 2020 ja toinen vuodelle 
2025. Se tarjoaa teollisuudelle suunnitteluvarmuutta ja johtaa kevyiden hyötyajoneuvojen 
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hiilidioksidipäästöjen asteittaiseen vähenemiseen.

Tarkistus 39
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli 

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yhteisön strategiassa henkilöautojen 
ja kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
vahvistettiin kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, jonka tavoitteena on 
saavuttaa yhteisön päästötavoite 120 g 
CO2/km vuoteen 2012 mennessä, ja 
esitettiin pidemmän aikavälin näkemys 
päästöjen lisävähennyksistä. Asetuksessa 
(EY) N:o 443/2009 otetaan tämä 
pidemmän aikavälin näkemys huomioon 
ja asetetaan uuden autokannan 
keskimääräiseksi päästötavoitteeksi 95 g 
CO2/km. Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaisuus tämän lähestymistavan 
kanssa ja antaa valmistajille 
suunnitteluvarmuutta, olisi kevyille 
hyötyajoneuvoille asetettava pitkän 
aikavälin hiilidioksidipäästötavoite, jota 
sovellettaisiin vuodesta 2020 alkaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että kevyissä hyötyajoneuvoissa hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
on kalliimpaa kuin autoissa, ja että niillä on pidemmät kehitys- ja tuotantosyklit, pitkän 
aikavälin tavoitetaso 135 g CO2/km ei ole realistinen vuoteen 2020 mennessä. Se johtaisi 
vähittäishinnan nousuun yli 5 000 eurolla ja tiettyjen ajoneuvoluokkien (esimerkiksi luokan 
III) katoamiseen. Ensimmäisessä komission tekemässä tutkimuksessa osoitettiin, että 
hiilidioksidin vähentämistä koskeva tavoitetaso 160 g/km on kunnianhimoinen, mutta 
toteutettavissa.
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Tarkistus 40
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Olisi varmistettava, että käyttäjät 
saavat ajoneuvojen päästöjä ja 
polttoaineen kulutusta koskevaa 
objektiivista ja täsmällistä tietoa 
muodossa, joka kuvastaa ajoneuvon 
normaalia käyttöä. Siten voidaan 
optimoida moottoriajoneuvojen 
kunnianhimoisten 
hiilidioksidipäästötavoitteiden vaikutus.
Komission olisi sen vuoksi tutkittava, 
voidaanko henkilöautojen ja 
hyötyajoneuvojen polttoaineen 
kulutuksen mittaamisessa käytettyjä 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
päästöjen osalta annetun asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 mukaisia testikriteereitä 
tarkistaa niin, että ajoneuvojen mitattu 
polttoaineen kulutus kuvastaa 
asianmukaisesti normaalin käytön 
aikaista kulutusta liikenteessä.

Or. en

Tarkistus 41
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla.
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla.
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta
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2014 alkaen. Maksun suuruuden olisi 
määräydyttävä sen perusteella, missä 
määrin valmistaja on ylittänyt raja-arvon.
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
liikapäästömaksumekanismin olisi oltava 
samanlainen kuin asetuksessa (EY) N:o 
443/2009 säädetty mekanismi.
Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi 
pidettävä Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.

2015 alkaen. Maksun suuruuden olisi 
määräydyttävä sen perusteella, missä 
määrin valmistaja on ylittänyt raja-arvon.
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
liikapäästömaksumekanismin olisi oltava 
samanlainen kuin asetuksessa (EY) N:o 
443/2009 säädetty mekanismi.
Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi 
pidettävä Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.

Or. de

Perustelu

Koska kevyiden hyötyajoneuvojen valmistussyklit ovat pidempiä, vaatimus olisi otettava 
käyttöön vasta vuodesta 2015 lähtien, sillä vuonna 2014 myytävät ajoneuvot ovat jo kehittely-
tai valmistusvaiheessa. Liikapäästömaksua olisi vastaavasti alettava periä vasta 
1. tammikuuta 2015 alkaen.

Tarkistus 42
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla.
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Maksun suuruuden olisi 
määräydyttävä sen perusteella, missä 
määrin valmistaja on ylittänyt raja-arvon.
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
liikapäästömaksumekanismin olisi oltava 
samanlainen kuin asetuksessa (EY) N:o 
443/2009 säädetty mekanismi.
Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi 
pidettävä Euroopan unionin yleiseen 

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla.
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 
2012 alkaen. Maksun suuruuden olisi 
määräydyttävä sen perusteella, missä 
määrin valmistaja on ylittänyt raja-arvon.
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
liikapäästömaksumekanismin olisi oltava 
samanlainen kuin asetuksessa (EY) N:o 
443/2009 säädetty mekanismi.
Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi 
pidettävä Euroopan unionin yleiseen 



PE442.811v01-00 22/83 AM\817369FI.doc

FI

talousarvioon otettavina tuloina. talousarvioon otettavina tuloina.

Or. en

Perustelu

Asetuksen voimaantuloa olisi aikaistettava vuoteen 2012, kuten komissio ja neuvosto 
ehdottivat vuonna 2007.

Tarkistus 43
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla.
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Maksun suuruuden olisi 
määräydyttävä sen perusteella, missä 
määrin valmistaja on ylittänyt raja-arvon.
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
liikapäästömaksumekanismin olisi oltava 
samanlainen kuin asetuksessa (EY) N:o 
443/2009 säädetty mekanismi.
Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi 
pidettävä Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla.
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 
2013 alkaen. Maksun suuruuden olisi 
määräydyttävä sen perusteella, missä 
määrin valmistaja on ylittänyt raja-arvon.
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
liikapäästömaksumekanismin olisi oltava 
samanlainen kuin asetuksessa (EY) N:o 
443/2009 säädetty mekanismi.
Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi 
pidettävä Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tekemään tästä asetuksesta henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä 
koskevan asetuksen mukainen, joka tulee voimaan vuonna 2015.
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Tarkistus 44
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla.
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Maksun suuruuden olisi 
määräydyttävä sen perusteella, missä 
määrin valmistaja on ylittänyt raja-arvon.
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
liikapäästömaksumekanismin olisi oltava 
samanlainen kuin asetuksessa (EY) N:o 
443/2009 säädetty mekanismi.
Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi 
pidettävä Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla.
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 
2015 alkaen. Maksun suuruuden olisi 
määräydyttävä sen perusteella, missä 
määrin valmistaja on ylittänyt raja-arvon.
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
liikapäästömaksumekanismin olisi oltava 
samanlainen kuin asetuksessa (EY) N:o 
443/2009 säädetty mekanismi.
Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi 
pidettävä Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksut, sellaisina kuin niitä on ehdotettu kevyille hyötyajoneuvoille ja sellaisina 
kuin niitä sovelletaan henkilöautodirektiivissä, ovat täysin suhteettomia, eivätkä millään 
tavalla verrattavissa muiden alojen maksuihin. Ne olisivat erittäin vahingollisia teollisuudelle 
uhaten kilpailukykyä ja kannattavuutta. Nyt liikapäästömaksu vastaisi 480 euroa vuonna 
2015, kun EU:n päästökauppajärjestelmässä muilla aloilla maksut ovat seuraavat:
15 euroa/tonni; EU:n päästökauppajärjestelmän lisämaksu: 100 euroa/tonni (säännösten 
noudattamatta jättämisestä) ja vihreitä julkisia hankintoja koskeva direktiivi: 30–40 
euroa/tonni (hiilidioksidista aiheutuvat ulkoiset kustannukset).

Tarkistus 45
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla.
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Maksun suuruuden olisi
määräydyttävä sen perusteella, missä 
määrin valmistaja on ylittänyt raja-arvon.
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
liikapäästömaksumekanismin olisi oltava 
samanlainen kuin asetuksessa (EY) N:o 
443/2009 säädetty mekanismi.
Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi 
pidettävä Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla.
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Maksun suuruuden olisi
kuvastettava liitteessä I säädettyjen 
hiilidioksidin vähennystavoitteiden 
noudattamisesta aiheutuvaa 
marginaalikustannusta, jotta valmistajilla
olisi taloudellinen kannustin tavoitteiden 
noudattamiseen. Liikapäästömaksuista 
kertyviä määriä olisi pidettävä Euroopan 
unionin yleiseen talousarvioon otettavina 
tuloina.

Or. en

Perustelu

Noudattamisesta aiheutuvien marginaalikustannusten on näyttävää liikapäästömaksussa.
Yhdistyneen kuningaskunnan liikenneministeriön tekemässä analyysissa päätellään, että 
ehdotettu seuraamusrakenne johtaisi siihen, että valmistajat ylittäisivät tavoitteen 
muutamalla grammalla, koska heidän kannaltaan olisi taloudellisesi järkevää maksaa sakkoa 
sen sijaan, että he investoivat päästöjen vähentämiseen niin, että määräyksiä voidaan 
noudattaa täysimääräisesti.

Tarkistus 46
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla.
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla.
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
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asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Maksun suuruuden olisi 
määräydyttävä sen perusteella, missä 
määrin valmistaja on ylittänyt raja-arvon.
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
liikapäästömaksumekanismin olisi oltava 
samanlainen kuin asetuksessa (EY) N:o 
443/2009 säädetty mekanismi.
Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi 
pidettävä Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.

asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 
2015 alkaen. Liikapäästömaksuista 
kertyviä määriä olisi pidettävä Euroopan 
unionin yleiseen talousarvioon otettavina 
tuloina.

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksut, sellaisina kuin niitä on ehdotettu, ovat täysin suhteettomia, eivätkä 
millään tavalla verrattavissa muiden alojen maksuihin. Ne olisivat erittäin vahingollisia 
teollisuudelle uhaten kilpailukykyä ja kannattavuutta. Komission ehdottamat 
liikapäästömaksut vastaisivat 480 euroa tonnilta vuonna 2015 kun muilla EU:n 
päästökauppajärjestelmän kattamilla aloilla maksu on 15 euroa/tonni ja mahdollinen 
päästökauppajärjestelmän lisämaksu 100 euroa/tonni säännöstön noudattamatta jättämisestä.
Vihreitä julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä asetetaan hiilidioksidin hinnaksi 30–40 
euroa/tonni (käyttöiän aikaiset ulkoiset hiilidioksidikustannukset).

Tarkistus 47
Peter Van Dalen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Jäsenvaltioiden olisi jatkossakin 
asianmukaisesti esimerkiksi edulliseen 
verokohteluun perustuvilla hinnan 
alennuksilla kannustettava sellaisten 
sähköllä toimivien kevyiden 
hyötyajoneuvojen valmistusta, joita on jo 
kehitetty ja jotka täyttävät tässä 
asetuksessa säädetyt päästönormit.

Or. nl
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Perustelu

Euroopassa kehitetään jo kevyitä hyötyajoneuvoja, jotka helposti täyttävät tässä asetuksessa 
säädetyt päästönormit. Jos jäsenvaltiot hinnan alennuksilla kannustavat tällaisten 
hyötyajoneuvojen kehittämiseen ja valmistamiseen, voi olla helpompaa täyttää tämän 
asetuksen ympäristötavoitteet. Jäsenvaltioita olisi siksi kehotettava antamaan riittävät 
määrärahat kyseisten hinnan alennusten toteuttamiseen.

Tarkistus 48
Chris Davies, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Nopeudenrajoittimien asentaminen 
kannustaa valmistajia suunnittelemaan 
ajoneuvoihin moottoreita, jotka soveltuvat 
paremmin niiden suunniteltuun 
tarkoitukseen sekä vähentävät 
polttoaineen kulutusta ja yritysten 
kustannuksia.

Or. en

Perustelu

Pakettiautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen polttoainetehokkuus heikkeni vuodesta 2001 
vuoteen 2007 ja lisäsi siten niitä käyttävien yritysten toimintakuluja. Jotta yritysten parempaa 
kilpailukykyä koskevat EU2020-tavoitteet voidaan saavuttaa, on vähennettävä tarpeettomia 
kuljetuskustannuksia. Yritysten ajoneuvoihin asennettavien moottorien on sovelluttava 
ajoneuvon tarkoitukseen eikä niillä pidä pyrkiä moottoriteiden nopeuksiin.

Tarkistus 49
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Nopeudenrajoittimien asentaminen 
ja käyttö ovat osoittautuneet erittäin 
hyödyllisiksi ja tehokkaiksi N3-luokkaan 
kuuluvissa ajoneuvoissa. Näin ollen 
nopeudenrajoittimia olisi asennettava 
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myös N1-luokkaan kuuluviin 
ajoneuvoihin.

Or. de

Tarkistus 50
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Nopeudenrajoittimien aiheuttama 
hyöty ympäristönsuojelulle ja polttoaineen 
kulutukselle, moottorin ja renkaiden 
kulumiselle ja liikenneturvallisuudelle 
auttaa saavuttamaan tämän asetuksen 
tavoitteet.

Or. en

Perustelu

Älykkäillä nopeudenrajoittimilla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia polttoaineen kulutukseen.
Hitaamman ajonopeuden suorana vaikutuksena on pienempi polttoaineen kulutus.
Enimmäisnopeuksien rajoittamisen epäsuorana vaikutuksena on ajotoimintojen optimointi 
tiettyyn nopeuteen, mikä vähentää päästöjä entisestään. Hiilidioksidipäästöt lisääntyvät 
voimakkaasti dynaamisissa ajotilanteissa (hetkellinen pysähtyminen) ja nopeudessa, joka
ylittää 120 km tunnissa. Arvioidaan, että älykkäiden nopeudenrajoittimien avulla voidaan 
saavuttaa enintään 15 prosentin vähennys hiilidioksidipäästöihin.

Tarkistus 51
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Nopeudenrajoittimien aiheuttama 
hyöty ympäristönsuojelulle ja polttoaineen 
kulutukselle, moottorin ja renkaiden 
vähäisemmälle kulumiselle ja 
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liikenneturvallisuudelle, meluhaitan 
vähentymiselle ja paremmalle 
liikenneturvallisuudelle lisääntyy, jos 
nämä laitteet ovat yleisesti käytössä.

Or. en

Perustelu

Suuri nopeus on merkittävä tekijä kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa kaikkialla 
Euroopassa. Suuremman nopeuden tavoittelu tieliikenteessä on johtanut polttoaineen 
kysynnän ja kulutuksen kasvuun, lisännyt hiilidioksidipäästöjä ja melua ja vaarantanut 
turvallisuutta. Nopeudenrajoittimista on siten hyötyä sekä ympäristön ja talouden että 
turvallisuuden kannalta.

Tarkistus 52
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, 
Theodoros Skylakakis, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, 
Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Maantiekulkuneuvojen nopeudella on 
suuri vaikutus niiden
polttoaineenkulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin. Jos kevyillä 
hyötyajoneuvoilla ei ole 
nopeusrajoituksia, on mahdollista, että
suurimmista nopeuksista vallitsee 
kilpailua, joka saattaa johtaa ylisuureen 
voimansiirtoon ja siihen liittyvään 
tehottomuuteen hitaampien 
käyttöolosuhteiden johdosta. Tästä syystä 
on asianmukaista tutkia tiettyjen 
moottoriajoneuvoluokkien 
nopeudenrajoittimien asettamisesta ja 
käytöstä yhteisössä annetun neuvoston 
direktiivin 92/6/ETY soveltamisalan 
laajentamisen toteuttamiskelpoisuutta, 
jotta siihen voitaisiin sisällyttää tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kevyet 
hyötyajoneuvot.

(24) Myös nopeus vaikuttaa
maantiekulkuneuvojen 
polttoaineenkulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin. Sen periaatteen 
mukaisesti, että hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisessä olisi käytettävä enemmän 
taloudellisia kannustimia ja vähemmän 
kieltoja, vapaaehtoinen järjestelmä, jossa 
valmistajille myönnetään tiettyjä bonuksia 
nopeudenrajoittimien asentamisesta 
saaduista hiilidioksidipäästöjen 
vähennyksistä, voisi osaltaan edistää 
kevyiden hyötyajoneuvojen parempaa 
polttoainetehokkuutta ja 
ympäristöystävällisyyttä unionissa. Ensin 
olisi kuitenkin toteutettava kiireellisiä 
toimia, joilla tutkitaan tieteellisesti, 
voidaanko nopeudenrajoittimien 
asentamisella vähentää merkittävästi 
hiilidioksidipäästöjen määrää, ja jos 
voidaan, onko vapaaehtoisen 
bonusjärjestelmän puitteissa mahdollista 
laajentaa tiettyjen 
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moottoriajoneuvoluokkien 
nopeudenrajoittimien asentamisesta ja 
käytöstä yhteisössä annetun neuvoston 
direktiivin 92/6/ETY soveltamisalaa niin, 
että siihen voidaan sisällyttää tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kevyet 
hyötyajoneuvot.

Or. de

Perustelu

The installation of speed limiters should take place solely on a voluntary basis together with 
an incentive scheme, and only on the condition that speed limiters have been scientifically 
proved to be capable of achieving a significant reduction in CO2 emissions.

Tarkistus 53
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Maantiekulkuneuvojen nopeudella on 
suuri vaikutus niiden 
polttoaineenkulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin. Jos kevyillä
hyötyajoneuvoilla ei ole nopeusrajoituksia, 
on mahdollista, että suurimmista 
nopeuksista vallitsee kilpailua, joka saattaa 
johtaa ylisuureen voimansiirtoon ja siihen 
liittyvään tehottomuuteen hitaampien 
käyttöolosuhteiden johdosta. Tästä syystä 
on asianmukaista tutkia tiettyjen 
moottoriajoneuvoluokkien 
nopeudenrajoittimien asettamisesta ja 
käytöstä yhteisössä annetun neuvoston 
direktiivin 92/6/ETY soveltamisalan 
laajentamisen toteuttamiskelpoisuutta, 
jotta siihen voitaisiin sisällyttää tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kevyet 
hyötyajoneuvot.

(24) Maantiekulkuneuvojen nopeudella on 
suuri vaikutus niiden 
polttoaineenkulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin. Jos kevyillä 
hyötyajoneuvoilla ei ole nopeusrajoituksia, 
on mahdollista, että suurimmista 
nopeuksista vallitsee kilpailua, joka saattaa 
johtaa ylisuureen voimansiirtoon ja siihen 
liittyvään tehottomuuteen hitaampien 
käyttöolosuhteiden johdosta. Tästä syystä 
on asianmukaista laajentaa tiettyjen 
moottoriajoneuvoluokkien 
nopeudenrajoittimien asentamisesta ja 
käytöstä yhteisössä annetun neuvoston 
direktiivin 92/6/ETY soveltamisalaa, jotta 
siihen voitaisiin sisällyttää tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat kevyet 
hyötyajoneuvot.

Or. de
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Perustelu

Nopeudenrajoittimia on otettu jo käyttöön kaikissa hyötyajoneuvoluokissa.
Nopeudenrajoittimien asentamisessa ei ole teknisiä ongelmia eikä se aiheuta merkittäviä 
lisäkustannuksia. Tarkistuksella kannustetaan valmistajia tuottamaan pienempiä ja 
tehokkaampia moottoreita, joiden hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät.

Tarkistus 54
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Maantiekulkuneuvojen nopeudella on 
suuri vaikutus niiden 
polttoaineenkulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin. Jos kevyillä 
hyötyajoneuvoilla ei ole nopeusrajoituksia, 
on mahdollista, että suurimmista 
nopeuksista vallitsee kilpailua, joka saattaa 
johtaa ylisuureen voimansiirtoon ja siihen 
liittyvään tehottomuuteen hitaampien 
käyttöolosuhteiden johdosta. Tästä syystä 
on asianmukaista tutkia tiettyjen 
moottoriajoneuvoluokkien 
nopeudenrajoittimien asettamisesta ja 
käytöstä yhteisössä annetun neuvoston
direktiivin 92/6/ETY soveltamisalan 
laajentamisen toteuttamiskelpoisuutta, 
jotta siihen voitaisiin sisällyttää tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kevyet 
hyötyajoneuvot.

(24) Maantiekulkuneuvojen nopeudella on 
suuri vaikutus niiden 
polttoaineenkulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin. Jos kevyillä 
hyötyajoneuvoilla ei ole nopeusrajoituksia, 
on mahdollista, että suurimmista 
nopeuksista vallitsee kilpailua, joka saattaa 
johtaa ylisuureen voimansiirtoon ja siihen 
liittyvään tehottomuuteen hitaampien 
käyttöolosuhteiden johdosta. Tästä syystä 
on asianmukaista laajentaa tiettyjen 
moottoriajoneuvoluokkien 
nopeudenrajoittimien asentamisesta ja 
käytöstä yhteisössä annetun neuvoston 
direktiivin 92/6/ETY soveltamisalaa niin, 
että siihen sisällytetään tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat kevyet 
hyötyajoneuvot.

Or. en

Tarkistus 55
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
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kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset.
Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 175 g 
CO2/km, joka mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
ja joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa sekä 
hyödyntämällä innovatiivista teknologia.

kevyiden hyötyajoneuvojen
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset.
Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 175 g 
CO2/km vuodesta 2012 alkaen ja 160 g 
CO2/km vuodesta 2015 alkaen, joka 
mitataan asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja 
sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
mukaisesti ja saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa.

Or. de

Perustelu

Nykyisillä valmistajien kevyillä hyötyajoneuvomalleilla voidaan jo lähes saavuttaa 175 g 
CO2/km:n tavoite. Näin ollen valmistajien on mahdollista saavuttaa keskimääräiset päästöt 
175 g CO2/km vuoteen 2012 mennessä ja 160 g CO2/km vuoteen 2015 mennessä.

Tarkistus 56
Chris Davies, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset.
Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 175 g 
CO2/km, joka mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
ja joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa sekä 
hyödyntämällä innovatiivista teknologia.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset.
Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 160 g 
CO2/km, joka mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
ja joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa sekä 
hyödyntämällä innovatiivista teknologia.

Or. en
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Perustelu

EU2020-tavoitteiden saavuttamiseksi on parannettava pakettiautojen ja kevyiden 
hyötyajoneuvojen polttoainetehokuutta niin, että yritysten liikennekustannukset vähentyvät.
Toimenpiteet polttoainetehokkuuden parantamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
ovat käytännössä samat. Ajoneuvojen valmistajat väittäviä julkisesti, että komission vuoden 
2016 tavoite on "haastava", mutta yksityisesti ne myöntävät, että se voisi olla huomattavasti 
kunnianhimoisempi.

Tarkistus 57
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset.
Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 175 g 
CO2/km, joka mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
ja joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa sekä 
hyödyntämällä innovatiivista teknologia.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset.
Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 160 g 
CO2/km, joka mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
ja joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa sekä 
hyödyntämällä innovatiivista teknologia.

Or. en

Perustelu

Tämän asetuksen tavoitetasoksi olisi asetettava 160 g CO2/km eikä 175 g CO2/km, jotta 
voidaan edistää nopeampia tehokkuuden parannuksia ja hiilidioksidin vähennyksiä
liikenteessä. Tätä tavoitetta komissio on ehdottanut vuodeksi 2015 osana strategiaa, jolla 
pyritään vähentämään kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä. Kokemukset 
henkilöautoista ovat osoittaneet, että 14 prosentin vähennys vuoden 2007 tasosta on
saavutettavissa, pitäen mielessä, että kaikki suuret kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajat 
valmistavat myös henkilöautoja.
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Tarkistus 58
Judith A. Merkies, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, 
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset.
Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 175 g 
CO2/km, joka mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
ja joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa sekä 
hyödyntämällä innovatiivista teknologia.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset.
Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 160 g 
CO2/km, joka mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
ja joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa sekä 
hyödyntämällä innovatiivista teknologia.

Or. en

Perustelu

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 59
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset.
Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 175 g 
CO2/km, joka mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
ja joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa sekä 
hyödyntämällä innovatiivista teknologia.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset.
Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 165 g 
CO2/km, joka mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
ja joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa.

Or. en

Perustelu

Jotta päästäisiin lähemmäs negatiivisten kustannusten mahdollisuuksia, hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen tavoitetasoksi on asetettava 165 g CO2/km.

Tarkistus 60
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämä asetus on osa Euroopan 
unionin kokonaisvaltaisessa 
lähestymistavassa mainittuja täydentäviä 
toimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Ehdotus on jatkoa vuonna 2007 käynnistetylle komission sääntelymenettelylle, jossa 
käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutuksia tieliikenteeseen.
Ehdotuksessa käsitellään yhtä asiakirjassa KOM(2007)0019 lopull. luetelluista 
edistysaskelista.
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Tarkistus 61
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 135 g CO2/km.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan 12 
artiklan 4 kohdan mukaisesti uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen
ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi
vuodesta 2020 lähtien 160 g CO2/km.

Tässä asetuksessa vahvistetaan 12 
artiklan 5 kohdan mukaisesti uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi 
vuodesta 2025 lähtien 145 g CO2/km.

Or. en

Perustelu

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 62
Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta



PE442.811v01-00 36/83 AM\817369FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 135 g CO2/km.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan 12 
artiklan 4 kohdan mukaisesti uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen
ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi
vuodesta 2020 lähtien 160 g CO2/km.

Tässä asetuksessa vahvistetaan 12 
artiklan 5 kohdan mukaisesti uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi 
vuodesta 2025 lähtien 145 g CO2/km.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että kevyissä hyötyajoneuvoissa hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
on kalliimpaa kuin autoissa, ja että niillä on pidemmät kehitys- ja tuotantosyklit, pitkän 
aikavälin tavoitetaso 135 g CO2/km ei ole realistinen vuoteen 2020 mennessä. Se johtaisi 
vähittäishinnan nousuun yli 5 000 eurolla ja tiettyjen ajoneuvoluokkien (esimerkiksi luokan 
III) katoamiseen. Ensimmäisessä komission tekemässä tutkimuksessa osoitettiin, että 
hiilidioksidin vähentämistä koskeva tavoitetaso 160 g/km on kunnianhimoinen, mutta 
toteutettavissa.

Tarkistus 63
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 135 g CO2/km.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan 12 
artiklan 4 kohdan mukaisesti uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen
ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi
vuodesta 2020 lähtien 160 g CO2/km.

Tässä asetuksessa vahvistetaan 12 
artiklan 5 kohdan mukaisesti uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
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ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi 
vuodesta 2025 lähtien 145 g CO2/km.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että kevyissä hyötyajoneuvoissa hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
on kalliimpaa kuin autoissa, ja että niillä on pidemmät kehitys- ja tuotantosyklit, pitkän 
aikavälin tavoitetaso 135 g CO2/km ei ole realistinen vuoteen 2020 mennessä. Se johtaisi 
vähittäishinnan nousuun yli 5 000 eurolla ja tiettyjen ajoneuvoluokkien (esimerkiksi luokan 
III) katoamiseen. Ensimmäisessä komission tekemässä tutkimuksessa osoitettiin, että 
hiilidioksidin vähentämistä koskeva tavoitetaso 160 g/km on kunnianhimoinen, mutta 
toteutettavissa.

Tarkistus 64
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 135 g CO2/km.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan 12 
artiklan 4 kohdan mukaisesti uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen
ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi
vuodesta 2020 lähtien 160 g CO2/km.

Tässä asetuksessa vahvistetaan 12 
artiklan 5 kohdan mukaisesti uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi 
vuodesta 2025 lähtien 145g CO2/km.

Or. en

Perustelu

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, the proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally 
unrealistic in the envisaged timeframe and would require a yearly CO2 reduction which is 
much higher than for passenger cars in spite of the higher costs to reduce CO2 for LCVs 
(retail price increase more than 5,000 Euro) than for passenger cars and the longer 
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development and production cycles for LCVs. 135g/km by 2020 would result in the 
disappearance of specific vehicle Classes (e.g. Class III). In addition, CO2 reduction 
opportunities are smaller for LCVs than for cars (diesel share already above 90%, 
aerodynamic improvements limited, etc.). According to the first impact assessment on behalf 
of the COM (DG-ENV): the study identified the 160g/km target level as an ambitious CO2 
reduction target (technical feasibility; 160g/km target would result in average retail price 
increase of Euro 3800 per vehicle.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 65
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 135 g CO2/km.

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 160 g CO2/km edellyttäen, 
että komissio on todentanut tämän 
tavoitetason toteutettavuuden 12 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Olisi asetettava pitkän aikavälin tavoitteita vuodelle 2020 ja vuodelle 2025, jotta voidaan 
luoda siirtymävaihteita valmistajille ja antaa mahdollisuus innovatiivisten ja polttoainetta 
säästävien tekniikoiden jatkuvaan käyttöönottamiseen, kevyiden ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen asteittaiseen vähentymiseen ja turvallisuuteen pitkällä tähtäyksellä.
Ennen uusien tavoitteiden asettamista on tarkastettava niiden totuttamiskelpoisuus.

Tarkistus 66
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 135 g CO2/km.

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisiksi 
hiilidioksidipäästöiksi 125 g CO2/km, joka 
saavutetaan parantamalla ajoneuvojen 
tekniikkaa ja jota mitataan asetuksen 
(EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2020 tavoite 125 g/km on teknisesti ja taloudellisesti saavutettavissa ja johtaisi 
polttoaineen nettosäästöön kuluttajille.

Tarkistus 67
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 135 g CO2/km.

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisiksi 
hiilidioksidipäästötavoitteeksi 125 g
CO2/km, joka on määrä saavuttaa 
parantamalla ajoneuvojen tekniikkaa ja 
jota mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Kevyiden hyötyajoneuvojen osalta olisi saavutettava samanlaisia kunnianhimoisia 
vähennystavoitteita kuin henkilöautojen osalta. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
125 grammaa kilometriltä merkitsee 38 prosentin vähennystä, ja näin ollen se vastaa 
henkilöautoja koskevaa tavoitetta (noin 40 prosenttia).
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Tarkistus 68
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 135 g CO2/km.

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan unionissa rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen
ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi 160 g
CO2/km, jos tämän tavoitteen 
toteutettavuus varmistetaan 12 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Henkilöautoja pitempien tuotantosyklien, suurempien vuosittaisten vähennysten ja kevyiden 
hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen korkeampien kustannusten takia 
tavoite 135 g CO2/km on liian kunnianhimoinen, eikä sitä voida saavuttaa vahvistetussa 
aikataulussa. Lisäksi on tärkeää, että tämä tavoite asetetaan vuodeksi 2014 perusteellisen 
vaikutustenarvioinnin perusteella.

Tarkistus 69
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 135 g CO2/km.

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 150 g CO2/km.

Or. de

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että kevyissä hyötyajoneuvoissa hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
tulee kalliimmaksi kuin henkilöautoissa, ja pidemmät kehitys ja tuotantosyklit, tavoitetaso 
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135 g CO2/km ei ole realistinen ehdotetussa aikataulussa. Myös 160 g CO2/km on 
kunnianhimoinen tavoite, mutta saavutettavissa.

Tarkistus 70
Chris Davies, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 135 g CO2/km.

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 125 g CO2/km.

Or. en

Perustelu

EU2020-tavoitteiden saavuttamiseksi on parannettava pakettiautojen ja kevyiden 
hyötyajoneuvojen polttoainetehokuutta niin, että yritysten liikennekustannukset vähentyvät.
Toimenpiteet polttoainetehokkuuden parantamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
ovat käytännössä samat. Autonvalmistajat kampanjoivat estääkseen kunniahimoisen 
polttoainetehokkuutta/hiilidioksidin vähentämistä koskevan normin vahvistamisen, mutta ovat 
jo ylittämässä vuoden 2009 lainsäädännön odotukset. Teollisuus vastaa positiivisesti ja 
innovatiivisesti, kunhan sille asetetaan merkityksellisiä parantamistavoitteita ja annetaan 
10 vuotta aikaa niiden saavuttamiseen.

Tarkistus 71
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 135 g CO2/km.

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 125 g CO2/km.
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Or. en

Perustelu

Tavoitetaso 125 g CO2/km edustaa 38 prosentin vähennystä vuoden 2007 tasosta. Näin 
kevyitä hyötyajoneuvoja koskeva lainsäädäntö tulee aluille asetettujen vaatimusten 
mukaiseksi. Autojen osalta sovittiin 40 prosentin vähennyksestä vuoden 2006 tasosta.
Komission vaikutusten arviointi osoittaa, että tavoite 125 g CO2/km on saavutettavissa jopa 
ilman sähköpakettiautoja.

Tarkistus 72
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 135 g CO2/km.

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 125 g CO2/km.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2020 tavoitetaso 125 g CO2/km edustaa 38 prosentin vähennystä nykyisestä tasosta.
Se olisi paremmin henkilöautojen päästövähennysten tason mukaista, jossa vuoden 2020 
tavoitetaso edellyttää 40 prosentin vähennystä. Komission vaikutustenarviointi tukee 
tavoitetason 125 g CO2/km teknistä tavoitettavuutta ja antaa valmistajille voimakkaan 
ajoneuvokantansa innovointia koskevan signaalin.

Tarkistus 73
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 

2. Vuodesta 2025 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
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uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 135 g CO2/km.

uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 135 g CO2/km.

Or. en

Perustelu

Päästöjen taso 135 g CO2/km on kunnianhimoinen pitkän aikavälin tavoite, jota on vaikea 
saavuttaa nykytekniikalla. Teollisuus tarvitsee enemmän aikaa tämän tavoitteen 
saavuttamiseen. Tavoitteita asetettaessa olisi pidettävä mielessä, että kevyiden 
hyötyajoneuvojen tuotantosyklit ovat pidempiä kuin henkilöautoilla ja että marginaali 
kevyiden hyötyajoneuvojen päästösuoritusten parantamiselle on pienempi.

Tarkistus 74
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vuodesta 2025 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan unionissa rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 135 g CO2/km edellyttäen, 
että komissio on todentanut tämän 
tavoitetason toteutettavuuden 12 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Olisi asetettava pitkän aikavälin tavoitteita vuodelle 2020 ja vuodelle 2025, jotta voidaan 
luoda siirtymävaihteita valmistajille ja antaa mahdollisuus innovatiivisten ja polttoainetta 
säästävien tekniikoiden jatkuvaan käyttöönottamiseen, kevyiden ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen asteittaiseen vähentymiseen ja turvallisuuteen pitkällä tähtäyksellä.
Ennen uusien tavoitteiden asettamista on tarkastettava niiden totuttamiskelpoisuus.
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Tarkistus 75
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Matalapäästöisten ajoneuvojen 
edistämiseksi jäsenvaltioita kehotetaan 
ottamaan käyttöön muita täydentäviä 
toimenpiteitä, erityisesti eriyttämään 
ajoneuvojen veroja ja maksuja 
päästönormien noudattamisen 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2020 tavoite 125 g/km on teknisesti ja taloudellisesti saavutettavissa ja johtaisi 
polttoaineen nettosäästöön kuluttajille.

Tarkistus 76
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin N1-
luokan moottoriajoneuvoihin, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
ajoneuvoihin, joihin tyyppihyväksyntä 
ulotetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 
artiklan 2 kohdan nojalla ('kevyet 
hyötyajoneuvot'), kun nämä ajoneuvot 
rekisteröidään yhteisössä ensimmäistä 
kertaa ja niitä ei ole aiemmin rekisteröity 
yhteisön ulkopuolella ('uudet kevyet 
hyötyajoneuvot').

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin
N1-luokan moottoriajoneuvoihin, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä
N1-luokan ajoneuvoihin, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan nojalla
('kevyet hyötyajoneuvot'), kun nämä 
ajoneuvot rekisteröidään yhteisössä 
ensimmäistä kertaa ja niitä ei ole aiemmin 
rekisteröity yhteisön ulkopuolella ('uudet 
kevyet hyötyajoneuvot').

Or. en
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Tarkistus 77
Rovana Plumb

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin N1-
luokan moottoriajoneuvoihin, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
ajoneuvoihin, joihin tyyppihyväksyntä 
ulotetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 
artiklan 2 kohdan nojalla ('kevyet 
hyötyajoneuvot'), kun nämä ajoneuvot 
rekisteröidään yhteisössä ensimmäistä 
kertaa ja niitä ei ole aiemmin rekisteröity 
yhteisön ulkopuolella ('uudet kevyet 
hyötyajoneuvot').

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin
N1-luokan moottoriajoneuvoihin, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä
N1-luokan ajoneuvoihin, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan nojalla
('kevyet hyötyajoneuvot'), kun nämä 
ajoneuvot rekisteröidään yhteisössä 
ensimmäistä kertaa ja niitä ei ole aiemmin 
rekisteröity yhteisön ulkopuolella ('uudet 
kevyet hyötyajoneuvot').

Or. en

Perustelu

Soveltamisalassa on tehtävä selväksi, että asetuksessa käsitellään N1-luokan ajoneuvoja.

Tarkistus 78
Chris Davies, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin N1-
luokan moottoriajoneuvoihin, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
ajoneuvoihin, joihin tyyppihyväksyntä 
ulotetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 
artiklan 2 kohdan nojalla ('kevyet 
hyötyajoneuvot'), kun nämä ajoneuvot 
rekisteröidään yhteisössä ensimmäistä 
kertaa ja niitä ei ole aiemmin rekisteröity 
yhteisön ulkopuolella ('uudet kevyet 

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin
M2-, N1- ja N2-luokan
moottoriajoneuvoihin, joiden vertailumassa 
on enintään 2 610 kg, sekä ajoneuvoihin, 
joihin tyyppihyväksyntä ulotetaan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 artiklan 2 
kohdan nojalla ('kevyet hyötyajoneuvot'), 
kun nämä ajoneuvot rekisteröidään 
yhteisössä ensimmäistä kertaa ja niitä ei 
ole aiemmin rekisteröity yhteisön 
ulkopuolella ('uudet kevyet 
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hyötyajoneuvot'). hyötyajoneuvot').

Or. en

Perustelu

M2- ja N2-luokan ajoneuvot, jotka kilpailevat N1-luokan ajoneuvojen kanssa, muta joihin ei 
sovelleta hiilidioksidipäästönormeja, olisi sisällytettävä asetuksen soveltamisalaan, jotta 
voidaan estää sääntelyvajeiden lisääntyminen. Kevyemmät N2- ja M2-luokan ajoneuvot on 
johdettu N1-luokasta, mutta tiettyjen piirteiden. kuten suuremman massan ja useampien 
istuinten vuoksi ne on luokiteltu N2- ja M2-ajoneuvoiksi.

Tarkistus 79
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin N1-
luokan moottoriajoneuvoihin, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
ajoneuvoihin, joihin tyyppihyväksyntä 
ulotetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 
artiklan 2 kohdan nojalla ('kevyet 
hyötyajoneuvot'), kun nämä ajoneuvot 
rekisteröidään yhteisössä ensimmäistä 
kertaa ja niitä ei ole aiemmin rekisteröity 
yhteisön ulkopuolella ('uudet kevyet 
hyötyajoneuvot').

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin 
M2-, N1- ja N2-luokan
moottoriajoneuvoihin, joiden vertailumassa 
on enintään 2 610 kg, sekä ajoneuvoihin, 
joihin tyyppihyväksyntä ulotetaan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 artiklan 2 
kohdan nojalla ('kevyet hyötyajoneuvot'), 
kun nämä ajoneuvot rekisteröidään 
yhteisössä ensimmäistä kertaa ja niitä ei 
ole aiemmin rekisteröity yhteisön 
ulkopuolella ('uudet kevyet 
hyötyajoneuvot').

Or. en

Perustelu

M2- ja N2-luokan ajoneuvot eivät nykyisin kuulu hiilidioksidipäästönormien soveltamisalaan.
On vaara, että valmistajat lisäävät raskaampien N1-luokan ajoneuvojen massaa ja 
tyyppihyväksyvät ne N2-luokkaan välttääkseen hiilidioksidinormeja.
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Tarkistus 80
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin N1-
luokan moottoriajoneuvoihin, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
ajoneuvoihin, joihin tyyppihyväksyntä 
ulotetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 
artiklan 2 kohdan nojalla ('kevyet 
hyötyajoneuvot'), kun nämä ajoneuvot 
rekisteröidään yhteisössä ensimmäistä 
kertaa ja niitä ei ole aiemmin rekisteröity 
yhteisön ulkopuolella ('uudet kevyet 
hyötyajoneuvot').

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin 
M2-, N1- ja N2-luokan
moottoriajoneuvoihin, joiden vertailumassa 
on enintään 2 610 kg, sekä ajoneuvoihin, 
joihin tyyppihyväksyntä ulotetaan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 artiklan 2 
kohdan nojalla ('kevyet hyötyajoneuvot'), 
kun nämä ajoneuvot rekisteröidään 
yhteisössä ensimmäistä kertaa ja niitä ei 
ole aiemmin rekisteröity yhteisön 
ulkopuolella ('uudet kevyet 
hyötyajoneuvot').

Or. en

Perustelu

M2- ja N2-luokan ajoneuvot on sisällytettävä asetuksen soveltamisalaa, jotta voidaan välttää 
porsaanreikiä sekä sitä, että N1-luokan ajoneuvojen tuotanto tai markkinat siirtyvät näihin 
luokkiin.

Tarkistus 81
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin N1-
luokan moottoriajoneuvoihin, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
ajoneuvoihin, joihin tyyppihyväksyntä 
ulotetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 
artiklan 2 kohdan nojalla ('kevyet 
hyötyajoneuvot'), kun nämä ajoneuvot 
rekisteröidään yhteisössä ensimmäistä 

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin 
M2-, N1- ja N2-luokan
moottoriajoneuvoihin, joiden vertailumassa 
on enintään 2 610 kg, sekä ajoneuvoihin, 
joihin tyyppihyväksyntä ulotetaan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 artiklan 2 
kohdan nojalla ('kevyet hyötyajoneuvot'), 
kun nämä ajoneuvot rekisteröidään 
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kertaa ja niitä ei ole aiemmin rekisteröity 
yhteisön ulkopuolella ('uudet kevyet 
hyötyajoneuvot').

yhteisössä ensimmäistä kertaa ja niitä ei 
ole aiemmin rekisteröity yhteisön 
ulkopuolella ('uudet kevyet 
hyötyajoneuvot').

Or. en

Perustelu

Uusin sääntelyvajeiden välttämiseksi M2- ja N2-luokan ajoneuvot olisi sisällytettävä 
säädöksen soveltamisalaan.

Tarkistus 82
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin N1-
luokan moottoriajoneuvoihin, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
ajoneuvoihin, joihin tyyppihyväksyntä 
ulotetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 
artiklan 2 kohdan nojalla ('kevyet 
hyötyajoneuvot'), kun nämä ajoneuvot 
rekisteröidään yhteisössä ensimmäistä 
kertaa ja niitä ei ole aiemmin rekisteröity 
yhteisön ulkopuolella ('uudet kevyet 
hyötyajoneuvot').

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin N1-
luokan moottoriajoneuvoihin sekä 
ajoneuvoihin, joihin tyyppihyväksyntä 
ulotetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 
artiklan 2 kohdan nojalla ('kevyet 
hyötyajoneuvot'), kun nämä ajoneuvot 
rekisteröidään yhteisössä ensimmäistä 
kertaa ja niitä ei ole aiemmin rekisteröity 
yhteisön ulkopuolella ('uudet kevyet 
hyötyajoneuvot').

Or. en

Perustelu

Raskaampien ajoneuvojen poisjättämisellä voi olla huomattava vaikutus 
hiilidioksidivähennysten saavuttamiseen.

Tarkistus 83
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(f) 'hiilidioksidipäästöillä' kevyiden 
hyötyajoneuvojen päästöjä, jotka on 
mitattu asetuksen (EY) N:o 715/2007 
mukaisesti ja määritelty 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa CO2-
päästöjen massaksi (yhdistetty);

(f) 'hiilidioksidipäästöillä' kevyiden 
hyötyajoneuvojen päästöjä, jotka on 
mitattu asetuksen (EY) N:o 715/2007 
mukaisesti ja määritelty valmiin tai 
valmistuneen ajoneuvon
vaatimustenmukaisuustodistuksessa CO2-
päästöjen massaksi (yhdistetty);

Or. de

Perustelu

Komissio on jo todennut epävirallisessa asiakirjassa, että asetusehdotuksessa tarkoitettu 
menettely ei sovellu valmistuneiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen määrittämiseen. Jos 
ajoneuvot käyvät läpi lisävalmistusvaiheita, perusajoneuvon valmistaja ei vaikuta kyseisellä 
tavalla valmistettujen ajoneuvojen hiilidioksidipäästöihin.

Tarkistus 84
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) 'polttoaineen kulutuksen mittarilla' 
kojelaudassa sijaitsevaa näyttöä, joka 
jatkuvasti näyttää hetkellisen polttoaineen 
kulutuksen (l/100 km) ja jonka on oltava 
selvästi kuljettajan nähtävänä ajon 
aikana ja jota ei voi kytkeä pois.

Or. en

Perustelu

Kuljettajan on tärkeää tietää ajoneuvon todellinen polttoaineenkulutus, joka on usein 
korkeampi, kuin EU:n testisyklissä mitattu kulutus. Polttoaineen kulutuksen mittarilla voidaan 
helposti tarjota tämä tieto ja samalla kannustaa kuljettajia polttoainetta tehokkaammin 
käyttävään ajotapaan. Komissio valmistelee parhaillaan vaatimuksia tällaisten laitteiden 
asentamiseksi henkilöautoihin. Vaatimuksia olisi sovellettava myös kevyisiin 
hyötyajoneuvoihin.
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Tarkistus 85
Elena Oana Antonescu

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

Komission teksti Tarkistus

(g a) 'jalanjäljellä' keskimääräistä 
akseliväliä kerrottuna raideleveydellä 
sellaisina, kuin ne on ilmoitettu 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa ja 
määritelty direktiivin 2007/46/ETY 
liitteessä I olevassa 2.1 ja 2.3 kohdassa;

Or. en

Perustelu

On tärkeää määritellä jalanjälki, joka mainitaan liitteen II B osan 5 kohdassa.

Tarkistus 86
Elena Oana Antonescu

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

Komission teksti Tarkistus

(g b) 'hyötykuormalla' eroa 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa 
ilmoitetun ja direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä I olevassa 2.8 jaksossa 
määritellyn suurimman teknisesti sallitun 
kuormitetun massan ja ajoneuvon massan 
välillä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää määritellä hyötykuorma, joka mainitaan liitteessä II olevan B osan 6 kohdassa.
Määritelmän on oltava yhtäpitävä direktiivin 2007/46/EY kanssa.
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Tarkistus 87
Miroslav Ouzký

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

Komission teksti Tarkistus

(g a) 'valmiilla ajoneuvolla' ajoneuvoa, 
jota ei tarvitse saattaa valmiiksi, jotta se 
täyttäisi direktiivin 2007/46/EY sitä 
koskevat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Säädösehdotusta sovelletaan valmiisiin ajoneuvoihin.

Tarkistus 88
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

(g a) 'jalanjäljellä' akseliväliä kerrottuna 
raideleveydellä sellaisina, kuin ne on 
ilmoitettu 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa ja 
määritelty direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä I olevassa 2.1 ja 2.3 kohdassa;

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus liitteen II B osan 5 ja 6 kohdan kanssa.

Tarkistus 89
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(g b) 'hyötykuormalla' eroa direktiivin 
2007/46/EY liitteen III mukaisen 
suurimman teknisesti sallitun 
kuormitetun massan ja ajoneuvon massan 
välillä.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus liitteen II B osan 5 ja 6 kohdan kanssa.

Tarkistus 90
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

(g c) 'valmiilla ajoneuvolla' ajoneuvoa, 
jota ei tarvitse saattaa valmiiksi, jotta se 
täyttäisi direktiivin 2007/46/EY sitä 
koskevat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Säädösehdotusta sovelletaan valmiisiin ajoneuvoihin.

Tarkistus 91
Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

(g a) 'jalanjäljellä' keskimääräistä 
akseliväliä kerrottuna raideleveydellä 
sellaisina, kuin ne on ilmoitettu 
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vaatimustenmukaisuustodistuksessa ja 
määritelty direktiivin 2007/46/ETY 
liitteessä I olevassa 2.1 ja 2.3 kohdassa;

Or. en

Perustelu

On tärkeää määritellä jalanjälki, joka mainitaan liitteen II B osan 5 kohdassa.

Tarkistus 92
Rovana Plumb

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

Komission teksti Tarkistus

(g b) 'hyötykuormalla' eroa 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa 
ilmoitetun ja direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä I olevassa 2.8 jaksossa 
määritellyn suurimman teknisesti sallitun 
kuormitetun massan ja ajoneuvon massan 
välillä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää määritellä jalanjälki, joka mainitaan liitteen II B osan 6 kohdassa. Määritelmän 
on oltava yhtäpitävä direktiivin 2007/46/EY kanssa.

Tarkistus 93
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

(g a) 'jalanjäljellä' akseliväliä kerrottuna 
raideleveydellä sellaisina, kuin ne on 
ilmoitettu 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa ja 
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määritelty direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä I olevassa 2.1 ja 2.3 kohdassa;

Or. en

Tarkistus 94
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

(g b) 'valmiilla ajoneuvolla' ajoneuvoa, 
jota ei tarvitse saattaa valmiiksi, jotta se 
täyttäisi direktiivin 2007/46/EY sitä 
koskevat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Säädösehdotusta sovelletaan valmiisiin ajoneuvoihin ja siksi ne on määriteltävä.

Tarkistus 95
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Valmistuneiden ajoneuvojen osalta 
valmistajan tarvitsee ilmoittaa ainoastaan 
perusajoneuvojen hiilidioksidipäästöt, 
joita valmistajan on noudatettava 1 
kohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Komissio on jo todennut epävirallisessa asiakirjassa, että asetusehdotuksessa tarkoitettu 
menettely ei sovellu valmistuneiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen määrittämiseen. Jos 
ajoneuvot käyvät läpi lisävalmistusvaiheita, perusajoneuvon valmistaja ei vaikuta kyseisellä 



AM\817369FI.doc 55/83 PE442.811v01-00

FI

tavalla valmistettujen ajoneuvojen hiilidioksidipäästöihin.

Tarkistus 96
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 1 
päivänä tammikuuta 2014 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 1 
päivänä tammikuuta 2012 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Asetus oli tarkoitus saattaa voimaan vuonna 2012 komission ja neuvoston vuoden 2007 
ehdotuksen mukaisesti. Ei ole syytä odottaa vuoteen 2014 asti. Tavoite voidaan saavuttaa 
nykyisen tekniikan avulla.

Tarkistus 97
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 1 
päivänä tammikuuta 2014 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 1 
päivänä tammikuuta 2015 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
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mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Koska kevyiden hyötyajoneuvojen valmistussyklit ovat pidempiä, vaatimus olisi otettava 
käyttöön vasta vuodesta 2015 lähtien, sillä vuonna 2014 myytävät ajoneuvot ovat jo kehittely-
tai valmistusvaiheessa.

Tarkistus 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 1 
päivänä tammikuuta 2014 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Kunkin valmiiden kevyiden 
hyötyajoneuvojen valmistajan on 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylitä 1 päivänä 
tammikuuta 2015 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska kevyiden hyötyajoneuvojen kehitys- ja tuotantosyklit ovat paljon pidempiä kuin 
henkilöautojen, tarvitaan pidempiä määrä- ja siirtymäaikoja. Tyyppihyväksynnästä annettua 
direktiiviä 2007/46/EY sovelletaan ainoastaan kaikkiin valmistuneisiin ajoneuvoihin 
toukokuusta 2103 alkaen. Vuosi 2014 on ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi, jolloin 
hiilidioksidipäästöjä ja kyseisten ajoneuvojen massaa koskevia tietoja on saatavilla.
Valmistajat saavat käyttöönsä kyseiset tiedot vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla, jotta he 
voivat arvioida massan vaikutusta keskimääräisiin hiilidioksidipäästöihin. Valmistuneiden 
ajoneuvojen päästöjä ei pidä näin ollen sisällyttää ennen vuotta 2016.
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Tarkistus 99
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 1 
päivänä tammikuuta 2014 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 
1 päivänä tammikuuta 2013 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Vuonna 2007 komissio ilmoitti välitavoitteista, jotka ovat 175 g/km vuoteen 2012 mennessä ja 
160 f/km vuoteen 2015 mennessä. Nämä ovat järkeviä tavoitteita, jotka olisi säilytettävä, jotta 
nyt voidaan käynnistää innovatiiviset teollisuustoimet, joita EU tarvitsee vuoden 2020 
tavoitetason 125 g/km saavuttamiseksi.

Tarkistus 100
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 1 
päivänä tammikuuta 2014 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 

Kunkin valmiiden kevyiden 
hyötyajoneuvojen valmistajan on 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylitä 1 päivänä 
tammikuuta 2015 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
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tämän poikkeuksen mukaisesti. myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 101
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 1 
päivänä tammikuuta 2014 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Kunkin valmiiden kevyiden 
hyötyajoneuvojen valmistajan on 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylitä 1 päivänä 
tammikuuta 2015 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
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passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 102
Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 1 
päivänä tammikuuta 2014 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Kunkin valmiiden kevyiden 
hyötyajoneuvojen valmistajan on 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylitä 1 päivänä 
tammikuuta 2015 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska kevyiden hyötyajoneuvojen kehitys- ja tuotantosyklit ovat paljon pidempiä kuin 
henkilöautojen, tarvitaan pidempiä määrä- ja siirtymäaikoja. Tyyppihyväksynnästä annettua 
direktiiviä 2007/46/EY sovelletaan ainoastaan kaikkiin valmistuneisiin ajoneuvoihin 
toukokuusta 2103 alkaen. Vuosi 2014 on ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi, jolloin 
hiilidioksidipäästöjä ja kyseisten ajoneuvojen massaa koskevia tietoja on saatavilla.
Valmistajat saavat käyttöönsä kyseiset tiedot vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla, jotta he 
voivat arvioida massan vaikutusta keskimääräisiin hiilidioksidipäästöihin. Valmistuneiden 
ajoneuvojen päästöjä ei pidä näin ollen sisällyttää ennen vuotta 2016.
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Tarkistus 103
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 1 
päivänä tammikuuta 2014 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Kunkin valmiiden kevyiden 
hyötyajoneuvojen valmistajan on 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylitä 1 päivänä 
tammikuuta 2015 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 104
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 1 
päivänä tammikuuta 2014 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 
1 päivänä tammikuuta 2013 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tekemään tästä asetuksesta henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä 
koskevan asetuksen mukainen, joka tulee voimaan vuonna 2015.
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Tarkistus 105
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin valmistajan hiilidioksidipäästöjen 
määrittämiseksi otetaan huomioon 
seuraavat prosentuaaliset osuudet 
asianomaisena vuonna rekisteröidyistä 
kunkin valmistajan uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista:

Poistetaan.

– 75 prosenttia vuonna 2014,
– 80 prosenttia vuonna 2015,
– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen.

Or. de

Perustelu

'Siirtymäaika' merkitsee ainoastaan sitä, että asetus saatetaan voimaan jopa myöhemmin kuin 
on suunniteltu. Tämä johtaisi tilanteeseen, jossa valmistajien ei tarvitsisi käytännössä ryhtyä 
minkäänlaisiin käytännön toimenpiteisiin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2016 
mennessä.

Tarkistus 106
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin valmistajan hiilidioksidipäästöjen 
määrittämiseksi otetaan huomioon 
seuraavat prosentuaaliset osuudet 
asianomaisena vuonna rekisteröidyistä 
kunkin valmistajan uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista:

Kunkin valmistajan 7 artiklan mukaisen 
suorituksen arvioimiseksi vuosina 2012 ja 
2013 käytetään uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen ei-sitovaa 
keskimääräistä hiilidioksidipäästöjen
tavoitetasoa 175 g CO2/km.

– 75 prosenttia vuonna 2014,
– 80 prosenttia vuonna 2015,
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– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen.

Or. en

Perustelu

Porrastaminen johtaa kansalaisia harhaan eikä ole paremman lainsäädännön mukaista.

Tarkistus 107
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Thomas Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on toteutettava 
asianmukaisia toimia, joilla voidaan 
asteittain vähentää unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä niin, että vuonna 
2025 saavutetaan tavoitetaso 135 g 
CO2/km; jatkuvan innovoinnin 
edistämiseksi otetaan huomioon seuraavat 
ei-sitovat tavoitetasot:
– 165 g CO2/km vuonna 2019
– 145 g CO2/km vuonna 2023.

Or. de

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa, että valmistajat jatkuvasti soveltavat innovatiivista ja polttoainetta 
säästävää teknologiaa, heitä on ohjattava ohjeellisilla tavoitteilla.

Tarkistus 108
Elisabetta Gardini,, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli, 

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

65 prosenttia vuonna 2015

Or. en

Perustelu

Koska kevyiden hyötyajoneuvojen kehitys- ja tuotantosyklit ovat paljon pidempiä kuin 
henkilöautojen, tarvitaan pidempiä määrä- ja siirtymäaikoja. Tyyppihyväksynnästä annettua 
direktiiviä 2007/46/EY sovelletaan ainoastaan kaikkiin valmistuneisiin ajoneuvoihin 
toukokuusta 2103 alkaen. Vuosi 2014 on ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi, jolloin 
hiilidioksidipäästöjä ja kyseisten ajoneuvojen massaa koskevia tietoja on saatavilla.
Valmistajat saavat käyttöönsä kyseiset tiedot vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla, jotta he 
voivat arvioida massan vaikutusta keskimääräisiin hiilidioksidipäästöihin. Valmistuneiden 
ajoneuvojen päästöjä ei pidä näin ollen sisällyttää ennen vuotta 2016.

Tarkistus 109
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 75 prosenttia vuonna 2014, Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 110
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 75 prosenttia vuonna 2014, Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 111
Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 75 prosenttia vuonna 2014, – 65 prosenttia vuonna 2015
– 75 prosenttia vuonna 2016,

Or. en

Perustelu

Koska kevyiden hyötyajoneuvojen kehitys- ja tuotantosyklit ovat paljon pidempiä kuin 
henkilöautojen, tarvitaan pidempiä määrä- ja siirtymäaikoja. Tyyppihyväksynnästä annettua 
direktiiviä 2007/46/EY sovelletaan ainoastaan kaikkiin valmistuneisiin ajoneuvoihin 
toukokuusta 2103 alkaen. Vuosi 2014 on ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi, jolloin 
hiilidioksidipäästöjä ja kyseisten ajoneuvojen massaa koskevia tietoja on saatavilla.
Valmistajat saavat käyttöönsä kyseiset tiedot vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla, jotta he 
voivat arvioida massan vaikutusta keskimääräisiin hiilidioksidipäästöihin. Valmistuneiden 
ajoneuvojen päästöjä ei pidä näin ollen sisällyttää ennen vuotta 2016.

Tarkistus 112
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 75 prosenttia vuonna 2014, – 75 prosenttia vuonna 2015,

Or. de

Perustelu

Koska kevyiden hyötyajoneuvojen valmistussyklit ovat pidempiä, vaatimus olisi otettava 
käyttöön vasta vuodesta 2015 lähtien, sillä vuonna 2014 myytävät ajoneuvot ovat jo kehittely-
tai valmistusvaiheessa.



AM\817369FI.doc 65/83 PE442.811v01-00

FI

Tarkistus 113
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 75 prosenttia vuonna 2014, – 65 prosenttia vuonna 2014,

Or. en

Perustelu

Uusia kevyitä hyötyajoneuvoja varten tarvitaan samanlainen kolmen vuoden 
täytäntöönpanoaika kuin henkilöautoilla. Kevyiden hyötyajoneuvojen kehitysvaihe kestää 
noin seitsemän vuotta, kun henkilöautoilla se kestää viisi vuotta. Kevyiden hyötyajoneuvojen 
tuotantosykli kestää yli kymmenen vuotta ja henkilöautojen viidestä seitsemään vuotta.

Tarkistus 114
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 75 prosenttia vuonna 2014, – 65 prosenttia vuonna 2015,

Or. en

Perustelu

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 115
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 75 prosenttia vuonna 2014, – 75 prosenttia vuonna 2016,

Or. en

Perustelu

Koska kevyiden hyötyajoneuvojen kehitys- ja tuotantosyklit ovat paljon pidempiä kuin 
henkilöautojen, tarvitaan pidempiä määrä- ja siirtymäaikoja. Tyyppihyväksynnästä annettua 
direktiiviä 2007/46/EY sovelletaan ainoastaan kaikkiin valmistuneisiin ajoneuvoihin 
toukokuusta 2103 alkaen. Vuosi 2014 on ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi, jolloin 
hiilidioksidipäästöjä ja kyseisten ajoneuvojen massaa koskevia tietoja on saatavilla.
Valmistajat saavat käyttöönsä kyseiset tiedot vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla, jotta he 
voivat arvioida massan vaikutusta keskimääräisiin hiilidioksidipäästöihin. Valmistuneiden 
ajoneuvojen päästöjä ei pidä näin ollen sisällyttää ennen vuotta 2016.

Tarkistus 116
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 75 prosenttia vuonna 2014, – 75 prosenttia vuonna 2013,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tekemään tästä asetuksesta henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä 
koskevan asetuksen mukainen, joka tulee voimaan vuonna 2015.
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Tarkistus 117
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 75 prosenttia vuonna 2014, – 65 prosenttia vuonna 2015,

Or. en

Tarkistus 118
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 75 prosenttia vuonna 2014, – 75 prosenttia vuonna 2015,

Or. en

Perustelu

Kevyiden hyötyajoneuvojen kehitys- ja tuotantoajat ovat paljon pidempiä kuin henkilöautojen, 
ja niitä varten tarvitaan pidemmät määrä- ja siirtymäajat.

Tarkistus 119
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 80 prosenttia vuonna 2015, Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 120
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– 80 prosenttia vuonna 2015, Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 121
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 80 prosenttia vuonna 2015, – 80 prosenttia vuonna 2016,

Or. de

Perustelu

Koska kevyiden hyötyajoneuvojen valmistussyklit ovat pidempiä, vaatimus olisi otettava 
käyttöön vasta vuodesta 2015 lähtien, sillä vuonna 2014 myytävät ajoneuvot ovat jo kehittely-
tai valmistusvaiheessa.

Tarkistus 122
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 80 prosenttia vuonna 2015, – 75 prosenttia vuonna 2015,

Or. en

Perustelu

Uusia kevyitä hyötyajoneuvoja varten tarvitaan samanlainen kolmen vuoden 
täytäntöönpanoaika kuin henkilöautoilla, Kevyiden hyötyajoneuvojen kehitysvaihe kestää 
noin seitsemän vuotta, kun henkilöautoilla se kestää viisi vuotta. Kevyiden hyötyajoneuvojen 
tuotantosykli kestää yli kymmenen vuotta ja henkilöautojen viidestä seitsemään vuotta.
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Tarkistus 123
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 80 prosenttia vuonna 2015, – 75 prosenttia vuonna 2016,

Or. en

Perustelu

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 124
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 80 prosenttia vuonna 2015, – 80 prosenttia vuonna 2017,

Or. en

Perustelu

Koska kevyiden hyötyajoneuvojen kehitys- ja tuotantosyklit ovat paljon pidempiä kuin 
henkilöautojen, tarvitaan pidempiä määrä- ja siirtymäaikoja. Tyyppihyväksynnästä annettua 
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direktiiviä 2007/46/EY sovelletaan ainoastaan kaikkiin valmistuneisiin ajoneuvoihin 
toukokuusta 2103 alkaen. Vuosi 2014 on ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi, jolloin 
hiilidioksidipäästöjä ja kyseisten ajoneuvojen massaa koskevia tietoja on saatavilla.
Valmistajat saavat käyttöönsä kyseiset tiedot vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla, jotta he 
voivat arvioida massan vaikutusta keskimääräisiin hiilidioksidipäästöihin. Valmistuneiden 
ajoneuvojen päästöjä ei pidä näin ollen sisällyttää ennen vuotta 2016.

Tarkistus 125
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 80 prosenttia vuonna 2015, – 80 prosenttia vuonna 2014,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tekemään tästä asetuksesta henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä 
koskevan asetuksen mukainen, joka tulee voimaan vuonna 2015.

Tarkistus 126
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 80 prosenttia vuonna 2015, – 75 prosenttia vuonna 2016,

Or. en

Tarkistus 127
Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– 80 prosenttia vuonna 2015, – 80 prosenttia vuonna 2017,

Or. en

Perustelu

Koska kevyiden hyötyajoneuvojen kehitys- ja tuotantosyklit ovat paljon pidempiä kuin 
henkilöautojen, tarvitaan pidempiä määrä- ja siirtymäaikoja. Tyyppihyväksynnästä annettua 
direktiiviä 2007/46/EY sovelletaan ainoastaan kaikkiin valmistuneisiin ajoneuvoihin 
toukokuusta 2103 alkaen. Vuosi 2014 on ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi, jolloin 
hiilidioksidipäästöjä ja kyseisten ajoneuvojen massaa koskevia tietoja on saatavilla.
Valmistajat saavat käyttöönsä kyseiset tiedot vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla, jotta he 
voivat arvioida massan vaikutusta keskimääräisiin hiilidioksidipäästöihin. Valmistuneiden 
ajoneuvojen päästöjä ei pidä näin ollen sisällyttää ennen vuotta 2016.

Tarkistus 128
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 80 prosenttia vuonna 2015, – 80 prosenttia vuonna 2016,

Or. en

Perustelu

Kevyiden hyötyajoneuvojen kehitys- ja tuotantoajat ovat paljon pidempiä kuin henkilöautojen, 
ja niitä varten tarvitaan pidemmät määrä- ja siirtymäajat.

Tarkistus 129
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 80 prosenttia vuonna 2017,
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Or. en

Tarkistus 130
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 131
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 132
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. – 100 prosenttia vuodesta 2018 alkaen.

1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen myös 
valmistuneet ajoneuvot sisällytetään 
kunkin valmistajan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen määrittämiseen.

Or. en
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Perustelu

Koska kevyiden hyötyajoneuvojen kehitys- ja tuotantosyklit ovat paljon pidempiä kuin 
henkilöautojen, tarvitaan pidempiä määrä- ja siirtymäaikoja. Tyyppihyväksynnästä annettua 
direktiiviä 2007/46/EY sovelletaan ainoastaan kaikkiin valmistuneisiin ajoneuvoihin 
toukokuusta 2103 alkaen. Vuosi 2014 on ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi, jolloin 
hiilidioksidipäästöjä ja kyseisten ajoneuvojen massaa koskevia tietoja on saatavilla.
Valmistajat saavat käyttöönsä kyseiset tiedot vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla, jotta he 
voivat arvioida massan vaikutusta keskimääräisiin hiilidioksidipäästöihin. Valmistuneiden 
ajoneuvojen päästöjä ei pidä näin ollen sisällyttää ennen vuotta 2016.

Tarkistus 133
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. – 100 prosenttia vuodesta 2018 alkaen.

1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen myös 
valmistuneet ajoneuvot sisällytetään 
kunkin valmistajan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen määrittämiseen.

Or. en

Tarkistus 134
Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. – 100 prosenttia vuodesta 2018 alkaen.

1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen myös 
valmistuneet ajoneuvot sisällytetään 
kunkin valmistajan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen määrittämiseen.

Or. en
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Perustelu

Koska kevyiden hyötyajoneuvojen kehitys- ja tuotantosyklit ovat paljon pidempiä kuin 
henkilöautojen, tarvitaan pidempiä määrä- ja siirtymäaikoja. Tyyppihyväksynnästä annettua 
direktiiviä 2007/46/EY sovelletaan ainoastaan kaikkiin valmistuneisiin ajoneuvoihin 
toukokuusta 2103 alkaen. Vuosi 2014 on ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi, jolloin 
hiilidioksidipäästöjä ja kyseisten ajoneuvojen massaa koskevia tietoja on saatavilla.
Valmistajat saavat käyttöönsä kyseiset tiedot vuoden 2015 jälkimmäisellä puoliskolla, jotta he 
voivat arvioida massan vaikutusta keskimääräisiin hiilidioksidipäästöihin. Valmistuneiden 
ajoneuvojen päästöjä ei pidä näin ollen sisällyttää ennen vuotta 2016.

Tarkistus 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. – 100 prosenttia vuodesta 2015 alkaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tekemään tästä asetuksesta henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä 
koskevan asetuksen mukainen, joka tulee voimaan vuonna 2015.

Tarkistus 136
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. – 100 prosenttia vuodesta 2018 alkaen.

Or. en

Perustelu

Kevyiden hyötyajoneuvojen kehitys- ja tuotantoajat ovat paljon pidempiä kuin henkilöautojen, 
ja niitä varten tarvitaan pidemmät määrä- ja siirtymäajat.
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Tarkistus 137
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. – 80 prosenttia vuodesta 2016 alkaen.

Or. en

Perustelu

Uusia kevyitä hyötyajoneuvoja varten tarvitaan samanlainen kolmen vuoden 
täytäntöönpanoaika kuin henkilöautoilla. Kevyiden hyötyajoneuvojen kehitysvaihe kestää 
noin seitsemän vuotta, kun henkilöautoilla se kestää viisi vuotta. Kevyiden hyötyajoneuvojen 
tuotantosykli kestää yli kymmenen vuotta ja henkilöautojen viidestä seitsemään vuotta.

Tarkistus 138
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. – 100 prosenttia vuodesta 2017 alkaen.

Or. de

Perustelu

Koska kevyiden hyötyajoneuvojen valmistussyklit ovat pidempiä, vaatimus olisi otettava 
käyttöön vasta vuodesta 2015 lähtien, sillä vuonna 2014 myytävät ajoneuvot ovat jo kehittely-
tai valmistusvaiheessa.

Tarkistus 139
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. – 80 prosenttia vuonna 2017.

Or. en

Perustelu

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 140
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. – 100 prosenttia vuodesta 2017 alkaen.

Or. en

Perustelu

Uusia kevyitä hyötyajoneuvoja varten tarvitaan samanlainen kolmen vuoden 
täytäntöönpanoaika kuin henkilöautoilla. Kevyiden hyötyajoneuvojen kehitysvaihe kestää 
noin seitsemän vuotta, kun henkilöautoilla se kestää viisi vuotta. Kevyiden hyötyajoneuvojen 
tuotantosykli kestää yli kymmenen vuotta ja henkilöautojen viidestä seitsemään vuotta.
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Tarkistus 141
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. – 100 prosenttia vuodesta 2018 alkaen.

Or. en

Perustelu

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 142
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen myös 
valmistuneet ajoneuvot sisällytetään 
kunkin valmistajan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen määrittämiseen.

Or. en

Perustelu

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
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completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 143
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen myös 
valmistuneet ajoneuvot sisällytetään 
kunkin valmistajan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen määrittämiseen.

Or. en

Perustelu

Valmisten ajoneuvojen sisällyttäminen säädökseen ei saisi tapahtua ennen vuotta 2016, koska
tietoja ei ole saatavana tarpeeksi ja niissä saattaa olla virheitä.

Tarkistus 144
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Superbonukset Poistetaan.
Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi kevyt 
hyötyajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 g CO2/km, vastaa
– 2,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
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2014,
– 1,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2015,
– yhtä kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
2016.

Or. de

Perustelu

'Superbonukset' ovat haitallisia tuotannolle. Viime kädessä ne aiheuttavat enemmän 
hiilidioksidipäästöjä, sillä taloudellisten ajoneuvojen vastapainona on erityisen paljon 
energiaa käyttäviä ajoneuvoja.

Tarkistus 145
Chris Davies, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Nopeudenrajoittimet

Nopeudenrajoittimet otetaan käyttöön 
vuoteen 2015 mennessä 2 artiklassa 
määriteltyjen uusien M2-, N1- ja 
N2-luokan ajoneuvojen 
enimmäisnopeuden rajoittamiseksi 110 
kilometriin tunnissa.

Or. en

Perustelu

Pakettiautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen polttoainetehokkuus heikkeni vuodesta 2001 
vuoteen 2007 ja lisäsi siten niitä käyttävien yritysten toimintakuluja. Jotta yritysten parempaa 
kilpailukykyä koskevat EU2020-tavoitteet voidaan saavuttaa, on vähennettävä tarpeettomia 
kuljetuskustannuksia. Yritysten ajoneuvoihin asennettavien moottorien on sovelluttava 
ajoneuvon tarkoitukseen eikä niillä pidä pyrkiä moottoriteiden nopeuksiin.
Nopeudenrajoittimet, joissa enimmäisnopeudeksi on asetettu 110 km (68 mph), antaisivat 
valmistajille mahdollisuuden saavuttaa vähennystavoitteet paljon pienemmin kustannuksin.
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Tarkistus 146
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on 1 päivänä tammikuuta 
2014 alkavana kalenterivuonna ja 
kunakin sitä seuraavana kalenterivuonna 
varmistettava, että sen valmistamat kevyet 
hyötyajoneuvot varustetaan 
nopeudenrajoittimilla, joiden 
enimmäisnopeudeksi asetetaan 100 km/h.

Or. en

Perustelu

Älykkäillä nopeudenrajoittimilla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia polttoaineen kulutukseen.
Hitaamman ajonopeuden suorana vaikutuksena on pienempi polttoaineen kulutus.
Enimmäisnopeuksien rajoittamisen epäsuorana vaikutuksena on ajotoimintojen optimointi 
tiettyyn nopeuteen, mikä vähentää päästöjä entisestään. Hiilidioksidipäästöt lisääntyvät 
voimakkaasti dynaamisissa ajotilanteissa (hetkellinen pysähtyminen) ja nopeudessa, joka 
ylittää 120 km tunnissa. Arvioidaan, että älykkäiden nopeudenrajoittimien avulla voidaan 
saavuttaa enintään 15 prosentin vähennys hiilidioksidipäästöihin.

Tarkistus 147
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Vaihtoehtoista polttoainetta käyttävien 

ajoneuvojen päästötavoitteet
Jotta voidaan määrittää, noudattaako 
valmistaja 4 artiklassa tarkoitettuja 
päästötavoitteitaan, on kunkin asiaa 
koskevan unionin lainsäädännön tai 
eurooppalaisten teknisten standardien 
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mukaista bensiinisekoitusta, jonka 
etanolipitoisuus on 85 prosenttia ("E85"), 
käyttävän ajoneuvon hiilidioksidipäästöjä 
alennettava viidellä prosentilla 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä ottaen 
huomioon biopolttoaineita käyttämällä 
saavutettavat paremmat tekniset 
valmiudet ja päästöjen 
vähentämisvalmiudet. Tätä alennusta 
sovelletaan ainoastaan, jos vähintään 
30 prosenttia siinä jäsenvaltiossa olevista 
huoltoasemista, jossa ajoneuvo on 
rekisteröity, tarjoaa tämäntyyppistä 
vaihtoehtoista polttoainetta, joka täyttää 
biopolttoaineille asianomaisessa unionin 
lainsäädännössä asetetut kestävyyttä 
koskevat arviointiperusteet.

Or. de

Perustelu

Biopolttoaineita koskevan infrastruktuurin kehittäminen saattaa johtaa ajoneuvokannan 
hiilidioksidipäästöjen huomattavaan vähenemiseen lähteeltä renkaille -periaatteen 
perusteella. Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien kevyiden hyötyajoneuvojen sääntely olisi 
siten muotoiltava henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevan asetuksen (EY) 
N:o 443/2009 tapaan.

Tarkistus 148
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Nopeudenrajoittimet

Kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajien 
on 1 päivästä tammikuuta 2004 
varmistettava, että kaikki uudet kevyet 
hyötyajoneuvot on varustettu 2 artiklan 
mukaisesti nopeudenrajoittimilla, joilla 
kyseisten ajoneuvojen nopeus rajoitetaan 
120 kilometriin tunnissa.
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Or. de

Perustelu

Nopeudenrajoittimia on otettu jo käyttöön kaikissa hyötyajoneuvoluokissa.
Nopeudenrajoittimien asentamisessa ei ole teknisiä ongelmia eikä se aiheuta merkittäviä 
lisäkustannuksia. Tarkistuksella kannustetaan valmistajia tuottamaan pienempiä ja 
tehokkaampia moottoreita, joiden hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät.

Tarkistus 149
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on 1 päivänä tammikuuta 
2014 alkavana kalenterivuonna ja 
kunakin sitä seuraavana kalenterivuonna 
varmistettava, että sen valmistamat kevyet 
hyötyajoneuvot varustetaan 
nopeudenrajoittimilla. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä näihin laitteisiin asetettava 
enimmäisnopeus.

Or. en

Perustelu

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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