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Tarkistus 150
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla
Superbonukset

Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi kevyt 
hyötyajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 g CO2/km, vastaa

Poistetaan.

– 2,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2014,
– 1,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2015,
– yhtä kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
2016.

Or. en

Perustelu

Superbonukset äärimmäisen vähän päästöjä aiheuttaville ajoneuvoille voivat rajoittaa 
merkittävästi säädöksestä aiheutuvia CO2-säästöjä. Tämä johtuu siitä, että valmistajat 
todennäköisesti vähentävät pyrkimyksiään vähentää tavanomaisten ajoneuvojen päästöjä.
Tavanomaisia ajoneuvoja käytetään joka tapauksessa vuosien ajan, minkä vuoksi 
vähäpäästöisten ajoneuvojen määräaikainen tukeminen ei korvaa tavanomaisten ajoneuvojen 
päästöjen aiheuttamia kustannuksia.

Tarkistus 151
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 152
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi kevyt 
hyötyajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 g CO2/km, vastaa

Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi kevyt 
hyötyajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 prosenttia liitteen I mukaisista 
ohjeellisista hiilidioksidipäästöistä, vastaa

Or. de

Perustelu

Suunnatuilla kannustimilla olisi edistettävä päästöjä vähentävän teknologian käyttöä 
kevyiden hyötyajoneuvojen vakiovarusteena. Näin ollen olisi laajennettava niille kevyille 
hyötyajoneuvoille myönnettävien bonusten laajuutta ja voimassaoloaikaa, joiden CO2-päästöt 
ovat alle puolet muiden kevyiden hyötyajoneuvojen päästöistä.    

Tarkistus 153
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi kevyt 
hyötyajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 g CO2/km, vastaa

Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi kevyt
hyötyajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 prosenttia kyseisten 
ajoneuvojen liitteen I mukaisesta 
ohjeellisesta 
hiilidioksidipäästötavoitteesta, vastaa

Or. en

Perustelu

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

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

Tarkistus 154
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi kevyt 
hyötyajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 g CO2/km, vastaa

Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi kevyt 
hyötyajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 prosenttia kyseisten 
ajoneuvojen liitteen I mukaisesta 
ohjeellisesta 
hiilidioksidipäästötavoitteesta, vastaa

Or. en
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Tarkistus 155
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi kevyt 
hyötyajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt 
ylittävät yli 15 prosentilla kyseisen 
ajoneuvon liitteen I mukaisesti 
määritellyn päästötavoitteen, vastaa
– 1,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2014,
– kahta kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2015,
– 2,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2016.

Or. en

Perustelu

Innovaation edistämiseksi ja yrityskäyttäjien kustannusten rajoittamiseksi lainsäädännössä on 
edistettävä polttoainetehokkaampien/vähemmän päästöjä aiheuttavien pakettiautojen ja 
kevyiden hyötyajoneuvojen kehittämistä. Vastaavasti olisi kehotettava luopumaan sellaisten 
ajoneuvojen valmistamisesta, joiden käyttökustannukset ovat korkeat ja jotka aiheuttavat 
tarpeettoman suuria CO2-päästöjä.

Tarkistus 156
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tieteellisissä tutkimuksissa on osoitettu, että 100 kilometrin tuntinopeusrajoitus vähentäisi 
kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä jopa kahdeksalla prosenttiyksiköllä.
Nopeusrajoituksella vähennettäisiin myös melua ja lisättäisiin kaikkien tienkäyttäjien 
turvallisuutta.

Tarkistus 157
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla 
Nopeusrajoitukset

Nopeusrajoitukset otetaan käyttöön 
vuoteen 2015 mennessä 2 artiklassa 
määriteltyjen ajoneuvojen 
maksiminopeuden rajoittamiseksi siten, 
että kantokyvyn nousu laskee sallittua 
nopeutta.

Or. en

Tarkistus 158
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 2,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2014,

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 159
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 2,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna
2014,

– kahta kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
2015 vuoteen 2025,

Or. en

Perustelu

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

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

Tarkistus 160
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 2,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2014,

– 3,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2014,

Or. en

Perustelu

Superbonukset saattavat edistää vähäpäästöisten hyötyajoneuvojen kehittämistä.
Investointikustannukset ovat korkeammat, minkä vuoksi superbonusten maksamisen 
määräaikaa on pidennettävä. 
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Tarkistus 161
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 2,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna
2014,

– kahta kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna
2015,

Or. de

Perustelu

Suunnatuilla kannustimilla olisi edistettävä päästöjä vähentävän teknologian käyttöä 
kevyiden hyötyajoneuvojen vakiovarusteena. Näin ollen olisi laajennettava niille kevyille 
hyötyajoneuvoille myönnettävien bonusten laajuutta ja voimassaoloaikaa, joiden CO2-päästöt 
ovat alle puolet muiden hyötyajoneuvojen päästöistä. 

Tarkistus 162
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 1,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2015,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 163
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 1,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2015,

– kahta kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
2015 vuoteen 2025,

Or. en

Perustelu

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

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

Tarkistus 164
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 1,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2015,

– 3,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2015,

Or. en

Perustelu

Superbonukset saattavat edistää vähäpäästöisten hyötyajoneuvojen kehittämistä.
Investointikustannukset ovat korkeammat, minkä vuoksi superbonusten maksamisen 
määräaikaa on pidennettävä. 
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Tarkistus 165
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 1,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna
2015,

– kahta kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna
2016,

Or. de

Perustelu

Suunnatuilla kannustimilla olisi edistettävä päästöjä vähentävän teknologian käyttöä 
kevyiden hyötyajoneuvojen vakiovarusteena. Näin ollen olisi laajennettava niille kevyille 
hyötyajoneuvoille myönnettävien bonusten laajuutta ja voimassaoloaikaa, joiden CO2-päästöt 
ovat alle puolet muiden hyötyajoneuvojen päästöistä. 

Tarkistus 166
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– yhtä kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
2016.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 167
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– yhtä kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
2016.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 168
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– yhtä kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta
2016.

– kahta kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna
2017,

– kahta kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2018,
– kahta kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2019,
– kahta kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2020,
– kahta kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2021,
– kahta kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2022,
– kahta kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2023,
– kahta kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2024,
– yhtä kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
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2025.

Or. de

Perustelu

Suunnatuilla kannustimilla olisi edistettävä päästöjä vähentävän teknologian käyttöä 
kevyiden hyötyajoneuvojen vakiovarusteena. Näin ollen olisi laajennettava niille kevyille 
hyötyajoneuvoille myönnettävien bonusten laajuutta ja voimassaoloaikaa, joiden CO2-päästöt 
ovat alle puolet muiden hyötyajoneuvojen päästöistä. 

Tarkistus 169
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– yhtä kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
2016.

– 2,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
2016.

Or. en

Perustelu

Superbonukset saattavat edistää vähäpäästöisten kevyiden hyötyajoneuvojen kehittämistä.
Investointikustannukset ovat korkeammat, minkä vuoksi superbonusten maksamisen 
määräaikaa on pidennettävä. 

Tarkistus 170
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 1,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2017,

Or. en
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Perustelu

Superbonukset saattavat edistää vähäpäästöisten kevyiden hyötyajoneuvojen kehittämistä.
Investointikustannukset ovat korkeammat, minkä vuoksi superbonusten maksamisen 
määräaikaa on pidennettävä. 

Tarkistus 171
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– yhtä kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
2018.

Or. en

Perustelu

Superbonukset saattavat edistää vähäpäästöisten kevyiden hyötyajoneuvojen kehittämistä.
Investointikustannukset ovat korkeammat, minkä vuoksi superbonusten maksamisen 
määräaikaan on pidennettävä. 

Tarkistus 172
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Theodoros Skylakakis, Horst Schnellhardt, 
Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Tiedot

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, että 
1 päivänä tammikuuta 2014 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna asiakkaille 
annetaan tiedot sen ajoneuvomallien 
keskimääräisistä hiilidioksidipäästöistä ja 
keskimääräisestä 
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polttoaineenkulutuksesta. 

Or. de

Perustelu

Asiakkaat ovat pääasiassa yrityskäyttäjiä, joille polttoaineen kulutus on ratkaiseva ajoneuvon 
ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Näin ollen mainitut tiedot olisi annettava asiakkaille.

Tarkistus 173
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2012 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta kerättävä tiedot kustakin 
alueellaan rekisteröidystä uudesta 
henkilöautosta liitteessä II olevan A osan 
mukaisesti. Nämä tiedot on annettava 
kussakin jäsenvaltiossa olevien 
valmistajien ja niiden nimeämien 
maahantuojien tai edustajien saataville.
Jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin keinoin 
varmistamaan, että ilmoituksen tekevät 
elimet toimivat avoimesti.

1. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2013 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta kerättävä tiedot kustakin 
alueellaan rekisteröidystä uudesta 
henkilöautosta liitteessä II olevan A osan 
mukaisesti. Nämä tiedot on annettava 
kussakin jäsenvaltiossa olevien 
valmistajien ja niiden nimeämien 
maahantuojien tai edustajien saataville.
Jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin keinoin 
varmistamaan, että ilmoituksen tekevät 
elimet toimivat avoimesti.

Or. en

Perustelu

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 174
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2012 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta kerättävä tiedot kustakin 
alueellaan rekisteröidystä uudesta 
henkilöautosta liitteessä II olevan A osan 
mukaisesti. Nämä tiedot on annettava 
kussakin jäsenvaltiossa olevien 
valmistajien ja niiden nimeämien 
maahantuojien tai edustajien saataville.
Jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin keinoin 
varmistamaan, että ilmoituksen tekevät 
elimet toimivat avoimesti.

1. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2011 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta kerättävä tiedot kustakin 
alueellaan rekisteröidystä uudesta 
henkilöautosta liitteessä II olevan A osan 
mukaisesti. Nämä tiedot on annettava 
kussakin jäsenvaltiossa olevien 
valmistajien ja niiden nimeämien 
maahantuojien tai edustajien saataville.
Jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin keinoin 
varmistamaan, että ilmoituksen tekevät 
elimet toimivat avoimesti.

Or. de

Tarkistus 175
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2012 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta kerättävä tiedot kustakin 
alueellaan rekisteröidystä uudesta 
henkilöautosta liitteessä II olevan A osan 
mukaisesti. Nämä tiedot on annattava 
valmistajille ja niiden nimeämille 
maahantuojille tai edustajille kussakin 
jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 

1. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2014 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta kerättävä tiedot kustakin 
alueellaan rekisteröidystä uudesta 
henkilöautosta liitteessä II olevan A osan 
mukaisesti. Nämä tiedot on annattava 
valmistajille ja niiden nimeämille 
maahantuojille tai edustajille kussakin 
jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
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kaikin keinoin varmistamaan, että 
ilmoituksen tekevät elimet toimivat 
avoimesti.

kaikin keinoin varmistamaan, että 
ilmoituksen tekevät elimet toimivat 
avoimesti.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä 2007/46/EY olevan liitteen XIX mukaisesti säännös koskee uusia
käyttöönotettuja N1-luokan ajoneuvoja 23. huhtikuuta 2013 alkaen, mistä syystä tämä 
säännös ei voi tulla voimaan vuonna 2012. Tarkka CO2-päästöjen seurausjärjestelmä otetaan 
käyttöön aikaisintaan vuonna 2014, koska on otettava huomioon, että järjestelmiä on 
parannettava ja mittausmenetelmiä on tarkistettava. 

Tarkistus 176
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2012 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta kerättävä tiedot kustakin 
alueellaan rekisteröidystä uudesta 
henkilöautosta liitteessä II olevan A osan 
mukaisesti. Nämä tiedot on annattava 
valmistajille ja niiden nimeämille 
maahantuojille tai edustajille kussakin 
jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
kaikin keinoin varmistamaan, että 
ilmoituksen tekevät elimet toimivat 
avoimesti.

1. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2013 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta kerättävä tiedot kustakin 
alueellaan rekisteröidystä uudesta 
henkilöautosta liitteessä II olevan A osan 
mukaisesti. Nämä tiedot on annattava 
valmistajille ja niiden nimeämille 
maahantuojille tai edustajille kussakin 
jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioiden on pyrittävä 
kaikin keinoin varmistamaan, että 
ilmoituksen tekevät elimet toimivat 
avoimesti.

Or. en

Perustelu

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
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specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

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

Tarkistus 177
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 alkaen 
kunakin vuonna viimeistään 28 päivänä 
helmikuuta määriteltävä liitteessä II 
olevassa B osassa luetellut tiedot edelliseltä 
kalenterivuodelta ja toimitettava ne 
komissiolle. Tiedot on toimitettava 
liitteessä II olevassa C osassa tarkemmin 
määrätyssä muodossa.

2. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2015 alkaen 
kunakin vuonna viimeistään 28 päivänä 
helmikuuta määriteltävä liitteessä II 
olevassa B osassa luetellut tiedot edelliseltä 
kalenterivuodelta ja toimitettava ne 
komissiolle. Tiedot on toimitettava 
liitteessä II olevassa C osassa tarkemmin 
määrätyssä muodossa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu 7 artiklan 1 kohtaan tehtyyn tarkistukseen. 

Tarkistus 178
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 alkaen 
kunakin vuonna viimeistään 28 päivänä 
helmikuuta määriteltävä liitteessä II 
olevassa B osassa luetellut tiedot edelliseltä 
kalenterivuodelta ja toimitettava ne 
komissiolle. Tiedot on toimitettava 

2. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2014 alkaen 
kunakin vuonna viimeistään 28 päivänä 
helmikuuta määriteltävä liitteessä II 
olevassa B osassa luetellut tiedot edelliseltä 
kalenterivuodelta ja toimitettava ne 
komissiolle. Tiedot on toimitettava 
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liitteessä II olevassa C osassa tarkemmin 
määrätyssä muodossa.

liitteessä II olevassa C osassa tarkemmin 
määrätyssä muodossa.

Or. en

Perustelu

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

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

Tarkistus 179
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 alkaen 
kunakin vuonna viimeistään 28 päivänä 
helmikuuta määriteltävä liitteessä II 
olevassa B osassa luetellut tiedot edelliseltä 
kalenterivuodelta ja toimitettava ne 
komissiolle. Tiedot on toimitettava 
liitteessä II olevassa C osassa tarkemmin 
määrätyssä muodossa.

2. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2014 alkaen 
kunakin vuonna viimeistään 28 päivänä 
helmikuuta määriteltävä liitteessä II 
olevassa B osassa luetellut tiedot edelliseltä 
kalenterivuodelta ja toimitettava ne 
komissiolle. Tiedot on toimitettava 
liitteessä II olevassa C osassa tarkemmin 
määrätyssä muodossa.

Or. en

Perustelu

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
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possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

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

Tarkistus 180
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 alkaen 
kunakin vuonna viimeistään 28 päivänä 
helmikuuta määriteltävä liitteessä II 
olevassa B osassa luetellut tiedot edelliseltä 
kalenterivuodelta ja toimitettava ne 
komissiolle. Tiedot on toimitettava 
liitteessä II olevassa C osassa tarkemmin 
määrätyssä muodossa.

2. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2011 alkaen 
kunakin vuonna viimeistään 28 päivänä 
helmikuuta määriteltävä liitteessä II 
olevassa B osassa luetellut tiedot edelliseltä 
kalenterivuodelta ja toimitettava ne 
komissiolle. Tiedot on toimitettava 
liitteessä II olevassa C osassa tarkemmin 
määrätyssä muodossa.

Or. de

Tarkistus 181
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
ilmoittamista tiedoista, ja tämän rekisterin 
tiedot ovat julkisesti saatavilla. Komissio 
tekee 30 päivään kesäkuuta 2013
mennessä ja kunakin seuraavana vuotena 
kunkin valmistajan osalta seuraavia 

Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
ilmoittamista tiedoista, ja tämän rekisterin 
tiedot ovat julkisesti saatavilla. Komissio 
tekee 30 päivään kesäkuuta 2014
mennessä ja kunakin seuraavana vuotena 
kunkin valmistajan osalta seuraavia 
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seikkoja koskevan laskelman: seikkoja koskevan laskelman:

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyyt: Seurannan olisi tapahduttava samalla kun asetus pannaan täytäntöön, 
jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen. Kokemukset 
henkilöajoneuvojen sääntelystä osoittavat, että seurannassa on ongelmia. Luotettavan 
seurantajärjestelmän luomiseen tarvitaan pitempi määräaika erityisesti siksi, että täysiä 
N1-tietoja ei ole nykyisin saatavana EU-27:n tasolla, mikä tekee aloituskohdan valitsemisen 
vaikeammaksi kuin henkilöautojen seurannassa.

Tarkistus 182
Elena Oana Antonescu

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
ilmoittamista tiedoista, ja tämän rekisterin 
tiedot ovat julkisesti saatavilla. Komissio 
tekee 30 päivään kesäkuuta 2013 
mennessä ja kunakin seuraavana vuotena 
kunkin valmistajan osalta seuraavia 
seikkoja koskevan laskelman:

Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
ilmoittamista tiedoista, ja tämän rekisterin 
tiedot ovat julkisesti saatavilla. Komissio 
tekee 30 päivään kesäkuuta 2015
mennessä ja kunakin seuraavana vuotena 
kunkin valmistajan osalta seuraavia 
seikkoja koskevan laskelman:

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu 7 artiklan 1 ja 2 kohtaan tehtyyn tarkistukseen. 

Tarkistus 183
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio pitää keskusrekisteriä Komissio pitää keskusrekisteriä 
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jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
ilmoittamista tiedoista, ja tämän rekisterin 
tiedot ovat julkisesti saatavilla. Komissio 
tekee 30 päivään kesäkuuta 2013
mennessä ja kunakin seuraavana vuotena 
kunkin valmistajan osalta seuraavia 
seikkoja koskevan laskelman:

jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
ilmoittamista tiedoista, ja tämän rekisterin 
tiedot ovat julkisesti saatavilla. Komissio 
tekee 30 päivään kesäkuuta 2014
mennessä ja kunakin seuraavana vuotena 
kunkin valmistajan osalta seuraavia 
seikkoja koskevan laskelman:

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyyt: Seurannan olisi tapahduttava samalla kun asetus pannaan täytäntöön, 
jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen. Kokemukset 
henkilöajoneuvoasetuksesta osoittavat, että seurannassa on ongelmia. Luotettavan 
seurantajärjestelmän luomiseen tarvitaan pitempi määräaika erityisesti siksi, että täysiä 
N1-tietoja ei ole nykyisin saatavana EU-27:n tasolla, mikä tekee aloituskohdan valitsemisen 
vaikeammaksi kuin henkilöautojen seurannassa.

Tarkistus 184
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
ilmoittamista tiedoista, ja tämän rekisterin 
tiedot ovat julkisesti saatavilla. Komissio 
tekee 30 päivään kesäkuuta 2013 
mennessä ja kunakin seuraavana vuotena 
kunkin valmistajan osalta seuraavia 
seikkoja koskevan laskelman:

Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
ilmoittamista tiedoista, ja tämän rekisterin 
tiedot ovat julkisesti saatavilla. Komissio 
tekee 30 päivään kesäkuuta 2011
mennessä ja kunakin seuraavana vuotena 
kunkin valmistajan osalta seuraavia 
seikkoja koskevan laskelman:

Or. de

Tarkistus 185
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 kohta



AM\817674FI.doc 23/93 PE442.834v01

FI

Komission teksti Tarkistus

7. Jos komissio katsoo kalenterivuoden
2012 osalta ja vuoden 2013 ensimmäisten 
kuuden kuukauden osalta sekä 5 kohdan 
mukaisesti tehtyjen laskelmien perusteella, 
että valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät valmistajalle 
asetetun päästötavoitteen, se ilmoittaa tästä 
valmistajalle.

7. Jos komissio katsoo kalenterivuoden
2010 osalta ja vuoden 2011 ensimmäisten 
kuuden kuukauden osalta sekä 5 kohdan 
mukaisesti tehtyjen laskelmien perusteella, 
että valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät valmistajalle 
asetetun päästötavoitteen, se ilmoittaa tästä 
valmistajalle.

Or. de

Tarkistus 186
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos komissio katsoo kalenterivuoden
2012 osalta ja vuoden 2013 ensimmäisten 
kuuden kuukauden osalta sekä 5 kohdan 
mukaisesti tehtyjen laskelmien perusteella, 
että valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät valmistajalle 
asetetun päästötavoitteen, se ilmoittaa tästä 
valmistajalle.

7. Jos komissio katsoo kalenterivuoden
2014 osalta ja vuoden 2015 ensimmäisten 
kuuden kuukauden osalta sekä 5 kohdan 
mukaisesti tehtyjen laskelmien perusteella, 
että valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät valmistajalle 
asetetun päästötavoitteen, se ilmoittaa tästä 
valmistajalle.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu 7 artiklan 1 ja 2 kohtaan tehtyyn tarkistukseen. 

Tarkistus 187
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos komissio katsoo kalenterivuoden 7. Jos komissio katsoo kalenterivuoden 
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2012 osalta ja vuoden 2013 ensimmäisten 
kuuden kuukauden osalta sekä 5 kohdan 
mukaisesti tehtyjen laskelmien perusteella, 
että valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät valmistajalle 
asetetun päästötavoitteen, se ilmoittaa tästä 
valmistajalle.

2013 osalta ja vuoden 2014 ensimmäisten 
kuuden kuukauden osalta sekä 5 kohdan 
mukaisesti tehtyjen laskelmien perusteella, 
että valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät valmistajalle 
asetetun päästötavoitteen, se ilmoittaa tästä 
valmistajalle.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyyt: Seurannan olisi tapahduttava samalla kun asetus pannaan täytäntöön, 
jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen.

Tarkistus 188
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos komissio katsoo kalenterivuoden 
2012 osalta ja vuoden 2013 ensimmäisten 
kuuden kuukauden osalta sekä 5 kohdan 
mukaisesti tehtyjen laskelmien perusteella, 
että valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät valmistajalle 
asetetun päästötavoitteen, se ilmoittaa tästä 
valmistajalle.

7. Jos komissio katsoo kalenterivuoden
2013 osalta ja vuoden 2015 ensimmäisten 
kuuden kuukauden osalta sekä 5 kohdan 
mukaisesti tehtyjen laskelmien perusteella, 
että valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät valmistajalle 
asetetun päästötavoitteen, se ilmoittaa tästä 
valmistajalle.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyistä tehty tarkistus.

Tarkistus 189
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 10 kohta
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Komission teksti Tarkistus

10. Jäsenvaltioiden on lisäksi kerättävä ja 
ilmoitettava tiedot tämän artiklan 
mukaisesti sellaisten direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvien ajoneuvojen 
rekisteröinneistä, joiden vertailumassa on 
enintään 2 610 kg, sekä sellaisten 
ajoneuvojen rekisteröinnistä, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

10. Jäsenvaltioiden on lisäksi kerättävä ja 
ilmoitettava tiedot tämän artiklan 
mukaisesti direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä II määriteltyihin M2- ja 
N2-luokkiin kuuluvien ajoneuvojen 
rekisteröinneistä sekä sellaisten 
ajoneuvojen rekisteröinnistä, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Raskaammille ajoneuvoille myönnettävä poikkeus saattaa vaikuttaa merkittävällä tavalla 
CO2-päästöjen rajoittamisen tavoitteen saavuttamiseen.

Tarkistus 190
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Tammikuun 1 päivästä 2014 alkaen 
seuranta on ulotettava valmistuneisiin 
ajoneuvoihin.

Or. en

Perustelu

Valitusta ratkaisusta riippuen näyttää siltä, että tyyppihyväksyntäpuitedirektiivi ja nykyinen 
seurantajärjestelmä eivät tarjoa toimivaa ratkaisua KOM-asiakirjassa ehdotettujen 
valmistuneiden ajoneuvojen osalta. Tyyppihyväksyntädirektiiviä (2007/46/EY) sovelletaan 
kokonaisuudessaan kaikentyyppisiin valmistuneisiin ajoneuvoihin toukokuusta 2013 lähtien.
Tammikuun 1 päivästä 2014 seuranta on ulotettava valmistuneisiin ajoneuvoihin. Vuosi 2014 
on ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi, jolloin hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja ja 
valmistuneiden ajoneuvojen massaa koskevia tietoja seurataan ja kootaan uuden menettelyn 
mukaisesti.
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Tarkistus 191
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Tammikuun 1 päivästä 2014 alkaen 
seuranta on ulotettava valmistuneisiin 
ajoneuvoihin.

Or. en

Perustelu

Valitusta ratkaisusta riippuen näyttää siltä, että tyyppihyväksyntäpuitedirektiivi ja nykyinen 
seurantajärjestelmä eivät tarjoa toimivaa ratkaisua KOM-asiakirjassa ehdotettujen 
valmistuneiden ajoneuvojen osalta. Tyyppihyväksyntädirektiiviä (2007/46/EY) sovelletaan 
kokonaisuudessaan kaikentyyppisiin valmistuneisiin ajoneuvoihin toukokuusta 2013 lähtien.
Tammikuun 1 päivästä 2014 seuranta on ulotettava valmistuneisiin ajoneuvoihin. Vuosi 2014 
on ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi, jolloin hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja ja 
valmistuneiden ajoneuvojen massaa koskevia tietoja seurataan ja kootaan uuden menettelyn 
mukaisesti.

Tarkistus 192
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Tammikuun 1 päivästä 2014 alkaen 
seuranta on ulotettava valmistuneisiin 
ajoneuvoihin.

Or. en

Perustelu

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä (2007/46/EY) otetaan kokonaisuudessaan käyttöön 
toukokuusta 2013 alkaen siten, että se kattaa kaikki valmistuneet ajoneuvot. Tammikuun 
1 päivästä 2014 seuranta on ulotettava valmistuneisiin ajoneuvoihin. Vuosi 2014 on 
ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi, jolloin hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja ja 
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valmistuneiden ajoneuvojen massaa koskevia tietoja seurataan ja kootaan uuden menettelyn 
mukaisesti.

Tarkistus 193
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 päivästä 
tammikuuta 2014 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio määrää 
valmistajalle tai, kun on kyse 
yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 päivästä 
tammikuuta 2015 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio määrää 
valmistajalle tai, kun on kyse 
yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.

Liikapäästömaksujen on oltava 
samanlaisia kuin EU:n 
päästökauppajärjestelmässä muilla aloilla 
maksetut maksut.

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. Nyt liikapäästömaksu vastaisi 
480 euroa vuonna 2015, kun EU:n päästökauppajärjestelmässä muilla aloilla maksut ovat 
seuraavat: 15 euroa/tonni; EU:n päästökauppajärjestelmän lisämaksu: säännösten 
noudattamatta jättämisestä 100 euroa/tonni; ja vihreitä julkisia hankintoja koskeva direktiivi:
30–40 euroa/tonni (hiilidioksidista aiheutuvat ulkoiset kustannukset).

Tarkistus 194
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 päivästä 
tammikuuta 2014 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio määrää 
valmistajalle tai, kun on kyse 
yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 päivästä 
tammikuuta 2015 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio määrää 
valmistajalle tai, kun on kyse 
yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.

Liikapäästömaksujen on oltava 
samanlaisia kuin EU:n 
päästökauppajärjestelmässä muilla aloilla 
maksetut maksut.

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 195
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 päivästä 
tammikuuta 2014 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio määrää 
valmistajalle tai, kun on kyse 
yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 päivästä 
tammikuuta 2015 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio määrää 
valmistajalle tai, kun on kyse 
yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.
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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 196
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 päivästä 
tammikuuta 2014 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio määrää 
valmistajalle tai, kun on kyse 
yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 päivästä 
tammikuuta 2012 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio määrää 
valmistajalle tai, kun on kyse 
yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.

Or. de

Tarkistus 197
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 päivästä 
tammikuuta 2014 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio määrää 
valmistajalle tai, kun on kyse 
yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 päivästä 
tammikuuta 2013 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio määrää 
valmistajalle tai, kun on kyse 
yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus saattaa tämän asetuksen yhdenmukaiseksi vuonna 2015 voimaantulevan 
henkilöautojen CO2-päästöjen rajoittamista koskevan asetuksen kanssa. 

Tarkistus 198
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
liikapäästömaksu lasketaan seuraavia 
kaavoja käyttäen:

Poistetaan.

(a) vuodesta 2014 vuoteen 2018
i) Jos päästöylitys on yli 3 g CO2/km:
((Päästöylitys – 3) × 120 euroa + 
45 euroa) × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.
ii) Jos päästöylitys on yli 2 g CO2/km 
muttei yli 3 g CO2/km:
((Päästöylitys – 2) × 25 euroa + 20 euroa)
× uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
määrä.
iii) Jos päästöylitys on yli 1 g CO2/km 
muttei yli 2 g CO2/km:
((Päästöylitys – 1) × 15 euroa + 5 euroa) × 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.
iv) Jos päästöylitys on enintään 1 g 
CO2/km:
Päästöylitys × 5 euroa × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.
(b) Vuodesta 2019 alkaen:
(Päästöylitys × 120 euroa) ×uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.
Tässä artiklassa tarkoitetaan
'päästöylityksellä' sitä positiivista 
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grammojen määrää kilometriä kohden, 
jolla valmistajan keskimääräiset päästöt –
kun otetaan huomioon 11 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen innovatiivisten 
teknologioiden ansiosta saavutetut 
hiilidioksidipäästöjen vähennykset –
ylittävät valmistajalle kyseiseksi 
kalenterivuodeksi tai siksi 
kalenterivuoden osaksi, jota 4 artiklan 
mukainen velvoite koskee, asetetun 
päästötavoitteen, pyöristettynä lähimpään 
kolmeen desimaaliin;
'uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
lukumäärällä' tietyn valmistajan 
valmistamien ja kyseisenä kautena 
4 artiklassa säädettyjen vaiheittaisten 
käyttöönottokriteerien mukaisesti 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen lukumäärää.

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. Nyt liikapäästömaksu vastaisi 
480 euroa vuonna 2015, kun EU:n päästökauppajärjestelmässä muilla aloilla maksut ovat 
seuraavat: 15 euroa/tonni; EU:n päästökauppajärjestelmän lisämaksu: säännösten 
noudattamatta jättämisestä 100 euroa/tonni; ja vihreitä julkisia hankintoja koskeva direktiivi:
30–40 euroa/tonni (hiilidioksidista aiheutuvat ulkoiset kustannukset).

Tarkistus 199
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
liikapäästömaksu lasketaan seuraavia 
kaavoja käyttäen:

Poistetaan.

(a) vuodesta 2014 vuoteen 2018
i) Jos päästöylitys on yli 3 g CO2/km:
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((Päästöylitys – 3) × 120 euroa + 
45 euroa) × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.
ii) Jos päästöylitys on yli 2 g CO2/km 
muttei yli 3 g CO2/km:
((Päästöylitys – 2) × 25 euroa + 20 euroa) 
× uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
määrä.
iii) Jos päästöylitys on yli 1 g CO2/km 
muttei yli 2 g CO2/km:
((Päästöylitys – 1) × 15 euroa + 5 euroa) × 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.
iv) Jos päästöylitys on enintään 1 g 
CO2/km:
Päästöylitys × 5 euroa × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.
(b) Vuodesta 2019 alkaen:
(Päästöylitys × 120 euroa) ×uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.

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 200
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) vuodesta 2014 vuoteen 2018 (a) vuodesta 2014
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(Päästöylitys × 120 euroa) × uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksujen on vastattava noudattamisen marginaalikustannuksia.

Tarkistus 201
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) vuodesta 2014 vuoteen 2018 (a) vuodesta 2015 vuoteen 2018

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 202
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) vuodesta 2014 vuoteen 2018 (a) vuodesta 2012 vuoteen 2018

Or. de
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Tarkistus 203
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) vuodesta 2014 vuoteen 2018 (a) vuodesta 2014

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksujen on kuvastettava investoinnin marginaalikustannuksia kultakin 
liikagrammalta, jotta voidaan varmistaa noudattaminen eikä niinkään sakkojen maksaminen.
Isossa-Britanniassa tehdyt analyysit viittaavat siihen, että maksujen mukautettu rakenne 
johtaisi siihen, että tavoite saavutetaan vasta vuoden 2016 jälkeen ja mahdollisesti vasta 
vuoden 2020 jälkeen.

Tarkistus 204
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) Jos päästöylitys on yli 3 g CO2/km: Poistetaan.
((Päästöylitys – 3) × 120 euroa + 
45 euroa) × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.

Or. de

Tarkistus 205
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) Jos päästöylitys on yli 3 g CO2/km: Poistetaan.
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((Päästöylitys – 3) × 120 euroa + 
45 euroa) × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.

Or. en

Tarkistus 206
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) Jos päästöylitys on yli 3 g CO2/km:

((Päästöylitys – 3) × 120 euroa + 
45 euroa) × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.

i) (Päästöylitys × 120 euroa) × uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.

Or. en

Tarkistus 207
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

((Päästöylitys – 3) × 120 euroa + 
45 euroa) × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 208
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

((Päästöylitys – 3) × 120 euroa + 
45 euroa) × uusien kevyiden 

Poistetaan.
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hyötyajoneuvojen määrä.

Or. en

Tarkistus 209
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

((Päästöylitys – 3) × 120 euroa + 45 euroa) 
× uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
määrä.

((Päästöylitys – 3) × 95 euroa + 45 euroa) 
× uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
määrä.

Or. de

Perustelu

CO2-päästörajan ylittävistä kevyistä hyötyajoneuvoista perittävä maksu olisi määrättävä 
yhdenmukaiseksi vastaavista henkilöautoista perittävän maksun kanssa, koska korkeampi 
maksu olisi asianmukainen vain siinä tapauksessa, että kevyiden hyötyajoneuvojen 
CO2-päästöt aiheuttavat erilaisia ympäristövaikutuksia.

Tarkistus 210
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – i alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

((Päästöylitys – 3) × 120 euroa + 45 euroa) 
× uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
määrä.

((Päästöylitys – 3) × 95 euroa + 45 euroa) 
× uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
määrä.

Or. de

Perustelu

Seuraamusten on oltava henkilöautoja koskevan vastaavan lainsäädännön mukaisia 
valmistajille, jotka eivät vähennä kevyiden hyötyajoneuvojensa hiilidioksidipäästöjä.
Komission ehdotuksessa ei perustella ankarampia seuraamuksia N1-luokkaan kuuluville 
ajoneuvoille.
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Tarkistus 211
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) Jos päästöylitys on yli 2 g CO2/km 
muttei yli 3 g CO2/km:

Poistetaan.

((Päästöylitys – 2) × 25 euroa + 20 euroa) 
× uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
määrä.

Or. de

Perustelu

Seuraamusten langettamisen ideana on estää raja-arvojen ylittyminen. Komissio lähtee 
eräissä selvityksissään siitä olettamuksesta, että 120 euron sakko grammaa kohti on riittävä 
määrä sen varmistamiseen, että valmistajat tekevät investointeja. Kolmelta ensimmäiseltä 
grammalta perittävän maksun alentaminen johtaisi siihen, että valmistajat maksaisivat 
mieluummin sakot kuin tekisivät asianmukaisia CO2-päästöjä vähentäviä investointeja.

Tarkistus 212
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) Jos päästöylitys on yli 2 g CO2/km 
muttei yli 3 g CO2/km:

Poistetaan.

((Päästöylitys – 2) × 25 euroa + 20 euroa) 
× uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
määrä.

Or. en
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Tarkistus 213
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

((Päästöylitys – 2) × 25 euroa + 20 euroa) 
× uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
määrä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 214
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – ii alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

((Päästöylitys – 2) × 25 euroa + 20 euroa) 
× uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
määrä.

((Päästöylitys – 2) × 95 euroa + 20 euroa) 
× uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
määrä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama "seuraamuskäytävä" johtaisi huomattavaan noudattamatta jättämiseen 
vuoteen 2019 asti. Tarkistuksella pyritään nostamaan seuraamuskäytävässä mainittuja 
määriä, jotta lain noudattaminen tehostuisi, kun samalla tarjotaan valmistajille jonkin verran 
joustoa, jotta järjestelmästä saadaan kokemusta.

Tarkistus 215
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) Jos päästöylitys on yli 1 g CO2/km Poistetaan.
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muttei yli 2 g CO2/km:
((Päästöylitys – 1) × 15 euroa + 5 euroa) × 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.

Or. de

Perustelu

Seuraamusten langettamisen ideana on estää raja-arvojen ylittyminen. Komissio lähtee 
eräissä selvityksissään siitä olettamuksesta, että 120 euron sakko grammaa kohti on riittävä 
määrä sen varmistamiseen, että valmistajat tekevät investointeja. Kolmelta ensimmäiseltä 
grammalta perittävän maksun alentaminen johtaisi siihen, että valmistajat maksaisivat 
mieluummin sakot kuin tekisivät asianmukaisia CO2-päästöjä vähentäviä investointeja.

Tarkistus 216
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) Jos päästöylitys on yli 1 g CO2/km 
muttei yli 2 g CO2/km:

Poistetaan.

((Päästöylitys – 1) × 15 euroa + 5 euroa) × 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.

Or. en

Tarkistus 217
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) Jos päästöylitys on yli 1 g CO2/km 
muttei yli 2 g CO2/km:

Poistetaan.

((Päästöylitys – 1) × 15 euroa + 5 euroa) × 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.

Or. en
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Tarkistus 218
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iii alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

((Päästöylitys – 1) × 15 euroa + 5 euroa) × 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.

((Päästöylitys – 1) × 60 euroa + 5 euroa) × 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama "seuraamuskäytävä" johtaisi huomattavaan noudattamatta jättämiseen 
vuoteen 2019 asti. Tarkistuksella pyritään nostamaan seuraamuskäytävässä mainittuja 
määriä, jotta lain noudattaminen tehostuisi, kun samalla tarjotaan valmistajille jonkin verran 
joustoa, jotta järjestelmästä saadaan kokemusta.

Tarkistus 219
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) Jos päästöylitys on enintään 1 g 
CO2/km:

Poistetaan.

Päästöylitys × 5 euroa × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.

Or. de

Perustelu

Seuraamusten langettamisen ideana on estää raja-arvojen ylittyminen. Komissio lähtee 
eräissä selvityksissään siitä olettamuksesta, että 120 euron sakko grammaa kohti on riittävä 
määrä sen varmistamiseen, että valmistajat tekevät investointeja. Kolmelta ensimmäiseltä 
grammalta perittävän maksun alentaminen johtaisi siihen, että valmistajat maksaisivat 
mieluummin sakot kuin tekisivät asianmukaisia CO2-päästöjä vähentäviä investointeja.



AM\817674FI.doc 41/93 PE442.834v01

FI

Tarkistus 220
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) Jos päästöylitys on enintään 1 g 
CO2/km:

Poistetaan.

Päästöylitys × 5 euroa × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.

Or. en

Tarkistus 221
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) Jos päästöylitys on enintään 1 g 
CO2/km:

Poistetaan.

Päästöylitys × 5 euroa × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.

Or. en

Tarkistus 222
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) Jos päästöylitys on enintään 1 g 
CO2/km:

Poistetaan.

Päästöylitys × 5 euroa × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.

Or. en
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Tarkistus 223
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) (Päästöylitys × 120 euroa) × uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.

Or. de

Perustelu

Seuraamusten langettamisen ideana on estää raja-arvojen ylittyminen. Komissio lähtee 
eräissä selvityksissään siitä olettamuksesta, että 120 euron sakko grammaa kohti on riittävä 
määrä sen varmistamiseen, että valmistajat tekevät investointeja.

Tarkistus 224
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta – iv alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Päästöylitys × 5 euroa × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.

Päästöylitys × 15 euroa × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama "seuraamuskäytävä" johtaisi huomattavaan noudattamatta jättämiseen 
vuoteen 2019 asti. Tarkistuksella pyritään nostamaan seuraamuskäytävässä mainittuja 
määriä, jotta lain noudattaminen tehostuisi, kun samalla tarjotaan valmistajille jonkin verran 
joustoa, jotta järjestelmästä saadaan kokemusta.

Tarkistus 225
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) Vuodesta 2019 alkaen: Poistetaan.
(Päästöylitys × 120 euroa) ×uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.

Or. en

Tarkistus 226
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(Päästöylitys × 120 euroa) ×uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.

(Päästöylitys × 95 euroa) ×uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.

Or. de

Perustelu

CO2-päästörajan ylittävistä kevyistä hyötyajoneuvoista perittävä maksu olisi määrättävä 
yhdenmukaiseksi vastaavista henkilöautoista perittävän maksun kanssa, koska korkeampi 
maksu olisi asianmukainen vain siinä tapauksessa, että kevyiden hyötyajoneuvojen 
CO2-päästöt aiheuttavat erilaisia ympäristövaikutuksia.

Tarkistus 227
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(Päästöylitys × 120 euroa) ×uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.

(Päästöylitys × 95 euroa) ×uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.

Or. de

Perustelu

Seuraamusten on oltava henkilöautoja koskevan vastaavan lainsäädännön mukaisia 
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valmistajille, jotka eivät vähennä kevyiden hyötyajoneuvojensa hiilidioksidipäästöjä.
Komission ehdotuksessa ei perustella ankarampia seuraamuksia N1-luokkaan kuuluville 
ajoneuvoille.

Tarkistus 228
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä artiklassa tarkoitetaan Poistetaan.
'päästöylityksellä' sitä positiivista 
grammojen määrää kilometriä kohden, 
jolla valmistajan keskimääräiset päästöt –
kun otetaan huomioon 11 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen innovatiivisten 
teknologioiden ansiosta saavutetut 
hiilidioksidipäästöjen vähennykset –
ylittävät valmistajalle kyseiseksi 
kalenterivuodeksi tai siksi 
kalenterivuoden osaksi, jota 4 artiklan 
mukainen velvoite koskee, asetetun 
päästötavoitteen, pyöristettynä lähimpään 
kolmeen desimaaliin;
'uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
lukumäärällä' tietyn valmistajan 
valmistamien ja kyseisenä kautena 
4 artiklassa säädettyjen vaiheittaisten 
käyttöönottokriteerien mukaisesti 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen lukumäärää.

Or. en

Tarkistus 229
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio vahvistaa menetelmät, joilla 
1 kohdassa tarkoitettu liikapäästömaksu 
kerätään.

Poistetaan.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

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. Nyt liikapäästömaksu vastaisi 
480 euroa vuonna 2015, kun EU:n päästökauppajärjestelmässä muilla aloilla maksut ovat 
seuraavat: 15 euroa/tonni; EU:n päästökauppajärjestelmän lisämaksu: säännösten 
noudattamatta jättämisestä 100 euroa/tonni; ja vihreitä julkisia hankintoja koskeva direktiivi:
30–40 euroa/tonni (hiilidioksidista aiheutuvat ulkoiset kustannukset).

Tarkistus 230
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa menetelmät, joilla 
1 kohdassa tarkoitettu liikapäästömaksu 
kerätään.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 231
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

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 232
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Liikapäästömaksusta kertyviä määriä 
pidetään Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.

Poistetaan.

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. Nyt liikapäästömaksu vastaisi 
480 euroa vuonna 2015, kun EU:n päästökauppajärjestelmässä muilla aloilla maksut ovat 
seuraavat: 15 euroa/tonni; EU:n päästökauppajärjestelmän lisämaksu: säännösten 
noudattamatta jättämisestä 100 euroa/tonni; ja vihreitä julkisia hankintoja koskeva direktiivi:
30–40 euroa/tonni (hiilidioksidista aiheutuvat ulkoiset kustannukset).
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Tarkistus 233
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Liikapäästömaksusta kertyviä määriä 
pidetään Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 234
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Tiedot kuljettajalle

1 päivästä tammikuuta 2012 lähtien 
valmistajien, jotka hakevat 
tyyppihyväksyntää direktiivissä 
2007/46/EY asetuksen (EY) N:o 715/2007 
mukaisesti määritellyille N1-luokan 
ajoneuvoille, on varustettava jokainen 
ajoneuvo polttoaineenkulutusta 
osoittavalla mittarilla.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kuljettajat tietävät ajoneuvon todellisen polttoaineenkulutuksen, mikä on 
monessa tapauksessa korkeampi kuin EU:n testisyklin aikana mitattu kulutus. 
Polttoainemittari voi antaa mainitut tiedot samalla, kun se edistää kuljettajien siirtymistä 
vähemmän polttoainetta kuluttavaan ajotyyliin. Euroopan komissio valmistelee parhaillaan 
vaatimuksia, joiden mukaan mainittujen laitteiden asentaminen henkilöautoihin on pakollista.
Mainittuja vaatimuksia olisi sovellettava myös kevyisiin hyötyajoneuvoihin.
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Tarkistus 235
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio julkaisee viimeistään 
31 päivänä lokakuuta 2015 ja viimeistään 
31 päivänä lokakuuta kunakin seuraavana 
vuonna luettelon, joka sisältää kustakin 
valmistajasta seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu 7 artiklan 1 ja 2 kohtaan tehtyyn tarkistukseen. 

Tarkistus 236
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio julkaisee viimeistään 
31 päivänä lokakuuta 2014 ja viimeistään 
31 päivänä lokakuuta kunakin seuraavana 
vuonna luettelon, joka sisältää kustakin 
valmistajasta seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyyt: Julkaisemisen olisi tapahduttava samalla kun asetus pannaan 
täytäntöön, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen.
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Tarkistus 237
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Komissio julkaisee viimeistään 
31 päivänä lokakuuta 2014 ja viimeistään 
31 päivänä lokakuuta kunakin seuraavana 
vuonna luettelon, joka sisältää kustakin 
valmistajasta seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 238
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti julkaistussa 
luettelossa on 31 päivästä lokakuuta 2014
alkaen ilmoitettava myös, onko valmistaja 
täyttänyt 4 artiklan mukaiset säädetyt 
vaatimukset edellisenä kalenterivuonna.

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti julkaistussa 
luettelossa on 31 päivästä lokakuuta 2015
alkaen ilmoitettava myös, onko valmistaja 
täyttänyt 4 artiklan mukaiset säädetyt 
vaatimukset edellisenä kalenterivuonna.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu 7 artiklan 1 ja 2 kohtaan tehtyyn tarkistukseen. 

Tarkistus 239
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti julkaistussa 
luettelossa on 31 päivästä lokakuuta 2014

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti julkaistussa 
luettelossa on 31 päivästä lokakuuta 2016



PE442.834v01 50/93 AM\817674FI.doc

FI

alkaen ilmoitettava myös, onko valmistaja 
täyttänyt 4 artiklan mukaiset säädetyt 
vaatimukset edellisenä kalenterivuonna.

alkaen ilmoitettava myös, onko valmistaja 
täyttänyt 4 artiklan mukaiset säädetyt 
vaatimukset edellisenä kalenterivuonna.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyyt: Julkaisemisen olisi tapahduttava samalla kun asetus pannaan 
täytäntöön, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen.

Tarkistus 240
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan mukaisesti julkaistussa 
luettelossa on 31 päivästä lokakuuta 2014
alkaen ilmoitettava myös, onko valmistaja 
täyttänyt 4 artiklan mukaiset säädetyt 
vaatimukset edellisenä kalenterivuonna.

2.Edellä 1 kohdan mukaisesti julkaistussa 
luettelossa on 31 päivästä lokakuuta 2015
alkaen ilmoitettava myös, onko valmistaja 
täyttänyt 4 artiklan mukaiset säädetyt 
vaatimukset edellisenä kalenterivuonna

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 241
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Innovatiivisten teknologioiden avulla 
saavutetut hiilidioksidisäästöt otetaan 

Poistetaan.
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huomioon laitetoimittajan tai valmistajan 
hakemuksesta. Näiden teknologioiden 
avulla saavutettu osuus valmistajan 
päästötavoitteen alentumiseen voi olla 
korkeintaan 7 g CO2/km.

Or. en

Perustelu

Testisykliä on tarkistettava niin, että siinä otetaan huomioon uudet ekoinnovaatiot ja että se 
kuvastaa paremmin todellisia ajo-olosuhteita.

Tarkistus 242
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Innovatiivisten teknologioiden avulla 
saavutetut hiilidioksidisäästöt otetaan 
huomioon laitetoimittajan tai valmistajan 
hakemuksesta. Näiden teknologioiden 
avulla saavutettu osuus valmistajan 
päästötavoitteen alentumiseen voi olla 
korkeintaan 7 g CO2/km.

1. Innovatiivisten teknologioiden avulla 
saavutetut hiilidioksidisäästöt otetaan 
huomioon laitetoimittajan tai valmistajan 
hakemuksesta.

Or. de

Perustelu

CO2-päästöjen vähentämistä on edistettävä kannustimilla kieltojen sijasta. CO2-päästöjä 
vähentävien tunnustettujen ja hyväksyttyjen ekoinnovaatioiden rajoittamiselle ei ole mitään 
asiallisia perusteita.  

Tarkistus 243
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä tällaisten 
innovatiivisten teknologioiden 
hyväksymistä koskevaan menettelyyn 
sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä 
yksityiskohtaiset säännökset pohjautuvat 
seuraaviin innovatiivisia teknologioita 
koskeviin perusteisiin:

2. Komissio hyväksyy 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä tällaisten 
innovatiivisten teknologioiden 
hyväksymistä koskevaan menettelyyn 
sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä 
yksityiskohtaiset säännökset vastaavat 
asetuksen (EY) N:o 443/2009 12 artiklan 
2 kohdan säännöksiä ja ne pohjautuvat 
seuraaviin innovatiivisia teknologioita 
koskeviin perusteisiin:

Or. en

Perustelu

Henkilöautojen hiilidioksidipäästödirektiivin (443/2009) 12 artiklan 2 kohdassa mainitaan, 
että komissio hyväksyy vuoteen 2010 mennessä innovatiivisten teknologioiden hyväksymistä 
koskevaan menettelyyn sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset. Hyväksymistä koskevaan 
menettelyyn sovellettavia säännöksiä, joista parhaillaan keskustellaan henkilöautojen osalta, 
olisi sovellettava myös kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Ei saisi tehdä eroa ekoinnovaatioiden 
välillä sen mukaan, ovatko ne henkilöautoja vai kevyitä hyötyajoneuvoja varten, ja 
hyväksymistä koskevan menettelyn olisi oltava sama. Kaikkea päällekkäistä työtä tulisi 
välttää.

Tarkistus 244
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä tällaisten 
innovatiivisten teknologioiden 
hyväksymistä koskevaan menettelyyn 
sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä 
yksityiskohtaiset säännökset pohjautuvat 
seuraaviin innovatiivisia teknologioita 

2. Komissio hyväksyy 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä tällaisten 
innovatiivisten teknologioiden 
hyväksymistä koskevaan menettelyyn 
sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä 
yksityiskohtaiset säännökset vastaavat 
asetuksen (EY) N:o 443/2009 12 artiklan 
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koskeviin perusteisiin: 2 kohdan säännöksiä ja ne pohjautuvat 
seuraaviin innovatiivisia teknologioita 
koskeviin perusteisiin:

Or. en

Perustelu

Henkilöautojen hiilidioksidipäästödirektiivin (443/2009) 12 artiklan 2 kohdassa mainitaan, 
että komissio hyväksyy vuoteen 2010 mennessä innovatiivisten teknologioiden hyväksymistä 
koskevaan menettelyyn sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset. Hyväksymistä koskevaan 
menettelyyn sovellettavia säännöksiä, joista parhaillaan keskustellaan henkilöautojen osalta, 
olisi sovellettava myös kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Ei saisi tehdä eroa ekoinnovaatioiden 
välillä sen mukaan, ovatko ne henkilöautoja vai kevyitä hyötyajoneuvoja varten, ja 
hyväksymistä koskevan menettelyn olisi oltava sama. Kaikkea päällekkäistä työtä tulisi 
välttää.

Tarkistus 245
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä tällaisten 
innovatiivisten teknologioiden 
hyväksymistä koskevaan menettelyyn 
sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä 
yksityiskohtaiset säännökset pohjautuvat 
seuraaviin innovatiivisia teknologioita 
koskeviin perusteisiin:

2. Komissio hyväksyy 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä tällaisten 
innovatiivisten teknologioiden 
hyväksymistä koskevaan menettelyyn 
sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä 
yksityiskohtaiset säännökset vastaavat 
asetuksen (EY) N:o 443/2009 12 artiklan 
2 kohdan säännöksiä ja ne pohjautuvat 
seuraaviin innovatiivisia teknologioita 
koskeviin perusteisiin:

Or. de

Perustelu

Ekoinnovaatioiden tunnustamista koskevien yksityiskohtaisten säännösten olisi oltava 
johdonmukaisia (CO2-päästönormien asettamisesta henkilöautoille annetun) asetuksen (EY) 
N:o 443/2009 säännösten kanssa kahden erilaisen menettelyn ja siitä johtuvien ylimääräisten
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kustannusten välttämiseksi.

Tarkistus 246
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit 
Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Yksityiskohtaisissa säännöksissä on 
noudatettava seuraavia periaatteita: 
(a) säännöllisesti ajanmukaistetulla 
Euroopan unionin hyväksyttyjen 
ekoinnovaatioiden luettelolla 
varmistetaan, että ekoinnovaatiot 
yhdenmukaistetaan Euroopan unionissa 
ja että jäsenvaltioissa 
tyyppihyväksynnästä vastaavat 
viranomaiset soveltavat mainittua 
teknologiaa; 
(b) tyyppihyväksynnästä vastaavat 
jäsenvaltioiden viranomaiset arvioivat ja 
hyväksyvät ekoinnovaatioiden käytön ja 
tavan, jolla niiden osuus 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 
otetaan huomioon siten, että kullekin 
ajoneuvomallille voidaan osoittaa 
erityinen ekoinnovaatiopaketti;
(c) komissio päättää toimittajan tai 
valmistajan hakemuksesta kuuden
kuukauden kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta;
(d) teknologia hyväksytään 
ekoinnovaatioksi, kun enintään 
40 prosenttia sen osuudesta 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 
voidaan mitata yhden 
tyyppihyväksyntäjakson aikana; 
(e) teknologia hyväksytään 
ekoinnovaatioksi, kun sen osuus 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä on 
enemmän kuin 0,2 g/km.
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Or. de

Perustelu

Vaikka lainsäätäjä on asetuksessa (EY) N:o 443/2009 (henkilöautojen CO2-päästöt) säätänyt 
sitovasti ekoinnovaatioiden tunnustamisesta, tähän mennessä komissio ei ole vielä esittänyt 
ekoinnovaatioiden tunnustamista koskevaa ehdotusta. Jotta vastaava tyhjäkäynti voidaan 
välttää henkilöautojen osalta, on tunnustamismenettelyn muodoista säädettävä tarkemmin. 

Tarkistus 247
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla 
Mainonta

Tämän säädöksen soveltamisalaan 
kuuluvien ajoneuvojen mainoksissa, 
joissa esitetään tekniikkaan, energiaan tai 
hintaan liittyviä tietoja, on annettava 
loppukäyttäjille tarpeelliset tiedot 
ajoneuvon energiatehokkuudesta.

Or. en

Perustelu

On äärimmäisen tärkeää, että asiakkaat, 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 248
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Lokakuun 31 päivään 2016 mennessä 
sekä sen jälkeen joka kolmas vuosi 
hyväksytään toimenpiteitä liitteen I 
muuttamiseksi siinä tarkoitetun luvun M0 
mukauttamiseksi uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen kolmen edeltävän 
kalenterivuoden keskimääräiseen 
massaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target. Moreover the implementation of the 
mass correction in 2018 and every three years afterwards leads to a frequent target 
adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time needs. The automous 
mass increased therefore does not need to be taken into account. Finally any change of the 
target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies considerable changes in the market, 
efforts of the industry etc.  

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

Tarkistus 249
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimenpiteet tulevat ensimmäisen 
kerran voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2018 sekä sen jälkeen joka kolmas vuosi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 250
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

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

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 13 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 251
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio saattaa 1 päivään 
tammikuuta 2018 mennessä päätökseen 
liitteessä I säädetyn 
hiilidioksidipäästötavoitteen ja 
10 artiklassa säädettyjen poikkeusten 
uudelleentarkastelun, jonka tavoitteena 
on määrittää:
- keinot, joiden avulla voidaan vuodesta 
2025 lähtien saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 145 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, sekä
- tämän tavoitteen täytäntöönpanoon 
liittyvät näkökohdat, mukaan lukien 
liikapäästömaksu.
Komissio ottaa huomioon 
uudelleentarkastelun ja siihen liittyvän 
vaikutustenarvioinnin, johon sisältyy 
kokonaisarvio vaikutuksista 
autoteollisuuteen ja siihen liittyviin 
teollisuudenaloihin, ja tarvittaessa se 
tekee ehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamisesta tavalla, joka on kilpailun 
kannalta mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja 
kestävä.
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Komissio tekee Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen keskeisiä osia.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu pitkän aikavälin tavoite 135 g/km vuonna 2020 on täysin epärealistinen eikä 
vaikutuksia kannata lähteä arvioimaan tämän luvun perusteella. Vaikutuksia on arvioitava 
kattavasti ennen kuin mitään pitkän aikavälin tavoitetta ja ajankohtaa vahvistetaan.

Tarkistus 252
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio saattaa 1 päivään 
tammikuuta 2018 mennessä päätökseen 
liitteessä I säädetyn 
hiilidioksidipäästötavoitteen ja 
10 artiklassa säädettyjen poikkeusten 
uudelleentarkastelun, jonka tavoitteena 
on määrittää:
- keinot, joiden avulla voidaan vuodesta 
2025 lähtien saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 145 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, sekä
- tämän tavoitteen täytäntöönpanoon 
liittyvät näkökohdat, mukaan lukien 
liikapäästömaksu.
Komissio ottaa huomioon 
uudelleentarkastelun ja siihen liittyvän 
vaikutustenarvioinnin, johon sisältyy 
kokonaisarvio vaikutuksista 
autoteollisuuteen ja siihen liittyviin 
teollisuudenaloihin, ja tarvittaessa se 
tekee ehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamisesta tavalla, joka on kilpailun 
kannalta mahdollisimman neutraali sekä 
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sosiaalisesti oikeudenmukainen ja 
kestävä.
Komissio tekee Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen keskeisiä osia.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että kevyissä hyötyajoneuvoissa hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
on kalliimpaa kuin henkilöautoissa ja että niillä on pidemmät kehitys- ja tuotantosyklit, 
tavoitteen 135 g CO2/km saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä ei ole realistista. Se nostaisi 
vähittäishintoja yli 5 000 eurolla ja aiheuttaisi erityisten ajoneuvoluokkien (kuten luokka III) 
katoamisen. Komission ensimmäiseksi teettämä tutkimus osoitti, että 160 g/km on 
kunnianhimoinen mutta myös asianmukainen CO2:n vähentämisen tavoite.

Tarkistus 253
Rebecca Harms, Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio saattaa 1 päivään tammikuuta 
2013 mennessä päätökseen liitteessä I 
säädettyjen hiilidioksidipäästötavoitteiden 
ja 10 artiklassa säädettyjen poikkeusten 
uudelleentarkastelun, jonka tavoitteena 
on määrittää:

Komissio arvioi 1 päivään tammikuuta 
2013 mennessä liitteessä I säädettyjen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden ja 
10 artiklassa säädettyjen poikkeusten 
täytäntöönpanoa ja pyrkii määrittämään:

Or. en

Perustelu

Valmistajille on annettava vuoden 2020 tavoitetta koskeva investointivarmuus.

Tarkistus 254
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 1 johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 135 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 150 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

Or. de

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että kevyissä hyötyajoneuvoissa hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
on kalliimpaa kuin autoissa ja että niillä on pidemmät kehitys- ja tuotantosyklit, tavoite 
135 g CO2/km ei ole realistinen käsitellyssä aikataulussa. Myös 150 g CO2/km on 
kunnianhimoinen tavoite, mutta saavutettavissa.

Tarkistus 255
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 135 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

– se, voidaanko vuoteen 2020 mennessä 
saavuttaa pitkän aikavälin tavoitteena oleva 
taso 160 g CO2/km ja vuoteen 2025 
mennessä pitkän aikavälin tavoitteena 
oleva taso 135 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla päivitetyn 
vaikutustenarvioinnin tulosten perusteella.

Or. de

Perustelu

Pitkän aikavälin täsmällisten arvojen määrittämisen ja N2- ja M2-luokan kevyiden 
hyötyajoneuvojen tämän asetuksen soveltamisalaan sisällyttämisen tulee riippua vastaavasta 
vaikutusten arvioinnista.
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Tarkistus 256
Chris Davies, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 135 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 125 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

Or. en

Perustelu

EU 2020 -tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pakettiautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen 
polttoainetehokkuuden parantamista yritysten kuljetuskustannusten vähentämiseksi.
Polttoainetehokkuutta parantavat toimet ovat käytännössä yhtäläiset CO2-päästöjen 
rajoittamista koskevien toimien kanssa. Autonvalmistajat, jotka vastustivat kunnianhimoisten 
polttoainetehokkuuden/CO2-päästöjen vähentämisen tavoitteita, ovat itse jo tässä vaiheessa 
ylittäneet vuoden 2009 säädöksen tavoitteet. Autoteollisuus reagoi myönteisesti ja 
innovatiivisesti sen jälkeen, kun sille asetetaan merkittävät parannustavoitteet ja 10 vuotta 
aikaa tavoitteiden toteuttamiseen.

Tarkistus 257
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 135 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

– keinot, joiden avulla voidaan vuodesta 
2020 alkaen saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 160 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla.

Or. en
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Perustelu

A long-term target is important to drive enironmental 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). The possible extension of the scope of the 
Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation, not suitable for 
comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to heavy duty vehicles and the inclusion of 
those vehicle categories can only be considered for any long-term target. 

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

Tarkistus 258
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 135 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

– keinot, joiden avulla voidaan vuodesta 
2020 alkaen saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 160 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla.

Or. en

Perustelu

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with a dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

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

Tarkistus 259
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 135 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

– keinot, joiden avulla voidaan vuodesta 
2020 alkaen saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 160 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla.

Or. en

Perustelu

Justification The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is 
not reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive 
impact assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension 
of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the 
regulation. N2 and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with 
reference mass below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The 
extension to those vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and 
thus can only be considered for any long-term target. The possible extension of the scope of 
the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an 
dramatic impact on the vehicle manufacturers.

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

Tarkistus 260
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen – keinot, joiden avulla voidaan vuodesta 
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2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 135 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

2025 alkaen saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 135 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu pitkän aikavälin tavoite 135 g/km vuonna 2020 on täysin epärealistinen eikä 
vaikutuksia ei kannata lähteä arvioimaan tämän luvun perusteella. Vaikutuksia on arvioitava 
kattavasti ennen kuin mitään pitkän aikavälin tavoitetta ja ajankohtaa vahvistetaan.

Tarkistus 261
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 135 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 125 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 262
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 135 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 125 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla.
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tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

Or. en

Tarkistus 263
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 135 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 125 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla.

Or. en

Perustelu

On olennaista, että asetetut tavoitteet ovat oikeudellisesti sitovia ja ehdottomia. Jos asetuksen 
tavoitteiden toteutettavuus on todennettava erikseen, valmistajilla ei ole investointivarmuutta 
eikä suunnitelmien tekomahdollisuutta.

Tarkistus 264
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 135 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 125 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla.
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perusteella.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2020 tavoitetaso 125 g CO2/km edustaa 38 prosentin vähennystä nykyisestä tasosta.
Se vastaisi paremmin henkilöautojen päästövähennysten tasoa, jossa vuoden 2020 tavoitetaso 
edellyttää 40 prosentin vähennystä. Komission vaikutustenarviointi tukee tavoitetason 125 g 
CO2/km teknistä toteutettavuutta ja antaa valmistajille voimakkaan signaalin innovoida 
ajoneuvokantaa.

Tarkistus 265
Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 135 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 125 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 266
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio ottaa huomioon 
uudelleentarkastelun ja siihen liittyvän 
vaikutustenarvioinnin, johon sisältyy 
kokonaisarvio vaikutuksista 
autoteollisuuteen ja siihen liittyviin 
teollisuudenaloihin, ja tarvittaessa se

Komissio ottaa huomioon arvion ja siihen 
liittyvän vaikutustenarvioinnin, johon 
sisältyy kokonaisarvio vaikutuksista 
autoteollisuuteen ja siihen liittyviin 
teollisuudenaloihin, ja se
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Or. en

Tarkistus 267
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio ottaa huomioon 
uudelleentarkastelun ja siihen liittyvän 
vaikutustenarvioinnin, johon sisältyy 
kokonaisarvio vaikutuksista 
autoteollisuuteen ja siihen liittyviin 
teollisuudenaloihin, ja tarvittaessa se

Komissio ottaa huomioon 
uudelleentarkastelun ja tarvittaessa se

Or. en

Perustelu

On olennaista, että asetetut tavoitteet ovat oikeudellisesti sitovia ja ehdottomia. Jos asetuksen 
tavoitteiden toteutettavuus on todennettava erikseen, valmistajilla ei ole investointivarmuutta 
eikä suunnitelmien todellisuuspohjaa.

Tarkistus 268
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tekee ehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamisesta tavalla, joka on kilpailun 
kannalta mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja 
kestävä,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On olennaista, että asetetut tavoitteet ovat oikeudellisesti sitovia ja ehdottomia. Jos asetuksen 
tavoitteiden toteutettavuus on todennettava erikseen, valmistajilla ei ole investointivarmuutta 
eikä suunnitelmien tekomahdollisuutta.
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Tarkistus 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tekee ehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamisesta tavalla, joka on kilpailun 
kannalta mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja kestävä,

– tekee ehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamisesta tavalla, joka on kilpailun 
kannalta mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja kestävä 
ja joka vastaa EU:n tavoitetta, jonka 
mukaan vuoteen 2050 mennessä päästöjä 
vähennetään 80–90 prosenttia vuoden 
1990 tasoihin verrattuna,

Or. en

Perustelu

Viittaus EU:n ilmastotavoitteiden laajempaan yhteyteen on ehdottomasti sisällytettävä 
säädökseen. EU:n viimeisimmät tavoitteet olisi otettava huomioon tämän säädöksen 
tarkistamisen yhteydessä. 

Tarkistus 270
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tekee ehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamisesta tavalla, joka on kilpailun 
kannalta mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja kestävä,

– tekee ehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamisesta tavalla, joka on kilpailun 
kannalta mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja kestävä 
ja joka vastaa EU:n tavoitetta, jonka 
mukaan vuoteen 2050 mennessä päästöjä 
vähennetään 80–95 prosenttia vuoden 
1990 tasoon verrattuna,

Or. de
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Perustelu

On tärkeää korostaa, että tämä säädös muodostaa osan ilmastonmuutoksen torjumista 
koskevasta EU:n strategiasta. Jos tavoite 135 g/km vahvistetaan, se olisi sisällytettävä myös 
ilmastonmuutosta koskevaan EU:n sitoumukseen. Eurooppa-neuvosto korosti mainittua 
päästöjen vähentämistavoitetta jälleen kerran 11. maaliskuuta 2010.

Tarkistus 271
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tekee ehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamisesta tavalla, joka on kilpailun 
kannalta mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja kestävä,

– hyväksyy yksityiskohtaiset säännöt 
tämän asetuksen vaatimusten 
täytäntöönpanosta tavalla, joka on 
kilpailun kannalta mahdollisimman 
neutraali sekä sosiaalisesti 
oikeudenmukainen ja kestävä,

Or. en

Tarkistus 272
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

– varmistaa sen, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan sisällytetään direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

– tekee ehdotuksen siitä, että tämän 
asetuksen soveltamisalaan sisällytetään 
direktiivin 2007/46/EY liitteessä II 
määriteltyihin M2- ja N2-luokkiin kuuluvat 
ajoneuvot, joiden vertailumassa on 
enintään 2 610 kg, sekä sellaiset ajoneuvot, 
joihin tyyppihyväksyntä ulotetaan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 artiklan 
2 kohdan mukaisesti vuoteen 2020 
ulottuvan pitkän aikavälin tavoitteen 
saavuttamiseksi.
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Or. de

Perustelu

Pitkän aikavälin täsmällisten arvojen määrittämisen ja N2- ja M2-luokan kevyiden 
hyötyajoneuvojen tämän asetuksen soveltamisalaan sisällyttämisen tulee riippua vastaavasta 
vaikutustenarvioinnista.

Tarkistus 273
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

– varmistaa sen, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan sisällytetään direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

– määrittelee yksityiskohtaiset säännöt 
sille, että tämän asetuksen soveltamisalaan 
sisällytetään direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä II määriteltyihin M2- ja 
N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti pitkän aikavälin tavoitteen 
osalta.

Or. en

Perustelu

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with a dramatic impact on the 
vehicle manufacturers. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 274
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

– varmistaa sen, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan sisällytetään direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

– määrittelee yksityiskohtaiset säännöt 
sille, että tämän asetuksen soveltamisalaan 
sisällytetään direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä II määriteltyihin M2- ja 
N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti pitkän aikavälin tavoitteen 
osalta.

Or. en

Perustelu

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with a dramatic impact on the 
vehicle manufacturers. 

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

Tarkistus 275
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

– varmistaa sen, että tämän asetuksen – määrittelee yksityiskohtaiset säännöt 
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soveltamisalaan sisällytetään direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

sille, että tämän asetuksen soveltamisalaan 
sisällytetään direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä II määriteltyihin M2- ja 
N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti pitkän aikavälin tavoitteen 
osalta.

Or. en

Tarkistus 276
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

– varmistaa sen, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan sisällytetään direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

– määrittelee yksityiskohtaiset säännöt 
sille, että tämän asetuksen soveltamisalaan 
sisällytetään direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä II määriteltyihin M2- ja 
N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti pitkän aikavälin tavoitteen 
osalta.

Or. en

Tarkistus 277
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
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13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen niiltä osin 
kuin menettely on edelleen yhteensopiva 
muutettujen perussopimusten kanssa.

Or. en

Tarkistus 278
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Komissio tekee Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen keskeisiä osia.

Or. en

Perustelu

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with a dramatic impact on the 
vehicle manufacturers. 

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

Tarkistus 279
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Komissio tekee Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen keskeisiä osia.

Or. en

Perustelu

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with a dramatic impact on the 
vehicle manufacturers. 

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

Tarkistus 280
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Komissio tekee Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen keskeisiä osia.

Or. en
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Tarkistus 281
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Komissio tekee Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen näistä
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen keskeisiä osia.

Or. en

Tarkistus 282
Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio saattaa 1 päivään tammikuuta 
2018 mennessä päätökseen liitteessä I 
säädetyn hiilidioksidipäästötavoitteen ja 
10 artiklassa säädettyjen poikkeusten 
uudelleentarkastelun, jonka tavoitteena 
on määrittää:
- keinot, joiden avulla voidaan vuodesta 
2025 lähtien saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 145 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, sekä
- tämän tavoitteen täytäntöönpanoon 
liittyvät näkökohdat, mukaan lukien 
liikapäästömaksu.
Komissio ottaa huomioon 
uudelleentarkastelun ja siihen liittyvän 
vaikutustenarvioinnin, johon sisältyy 
kokonaisarvio vaikutuksista 
autoteollisuuteen ja siihen liittyviin 
teollisuudenaloihin, ja tarvittaessa se 
tekee ehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamisesta tavalla, joka on kilpailun 
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kannalta mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja 
kestävä.
Komissio tekee Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen keskeisiä osia.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että kevyissä hyötyajoneuvoissa hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
on kalliimpaa kuin autoissa ja että niillä on pidemmät kehitys- ja tuotantosyklit, tavoitteen 
135 g CO2/km saavuttaminen vuoteen 2020 mennessä ei ole realistista. Se nostaisi 
vähittäishintoja yli 5 000 eurolla ja aiheuttaisi erityisten ajoneuvoluokkien (kuten luokka III) 
katoamisen. Komission ensimmäiseksi teettämä tutkimus osoitti, että 160 g/km on 
kunnianhimoinen mutta myös asianmukainen CO2:n vähentämisen tavoite.

Tarkistus 283
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio saattaa 1 päivään tammikuuta 
2018 mennessä päätökseen liitteessä I 
säädetyn hiilidioksidipäästötavoitteen ja 
10 artiklassa säädettyjen poikkeusten 
uudelleentarkastelun, jonka tavoitteena 
on määrittää:
- keinot, joiden avulla voidaan vuodesta 
2025 lähtien saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 145 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, sekä
- tämän tavoitteen täytäntöönpanoon 
liittyvät näkökohdat, mukaan lukien 
liikapäästömaksu.
Komissio ottaa huomioon 
uudelleentarkastelun ja siihen liittyvän 
vaikutustenarvioinnin, johon sisältyy 
kokonaisarvio vaikutuksista 
autoteollisuuteen ja siihen liittyviin 
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teollisuudenaloihin, ja tarvittaessa se
– tekee ehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamisesta tavalla, joka on kilpailun 
kannalta mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja 
kestävä.
Komissio tekee Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen keskeisiä osia.

Or. en

Perustelu

A long-term target is important to drive enironmental 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 in 2020 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 284
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, hyväksytään 13 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Pitkän aikavälin täsmällisten arvojen määrittämisen ja N2- ja M2-luokan kevyiden 
hyötyajoneuvojen tämän asetuksen soveltamisalaan sisällyttämisen tulee riippua vastaavasta 
vaikutusten arvioinnista.

Tarkistus 285
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio tarkistaa vuoteen 2015 
mennessä liitteessä II olevan B osan 
7 kohdassa esitetyn menetelmän, jolla
määritetään valmistuneiden ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöt, ja esittää tarvittaessa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen liitteen II muuttamisesta.

7. Komissio määrittelee vuoteen 2011 
mennessä menettelyn, jonka mukaisesti
määritetään valmistuneiden ajoneuvojen 
asianmukaiset hiilidioksidipäästö- ja 
massa-arvot valvontaa varten.

Or. en

Perustelu

Asianmukaisen ratkaisun ehdottaminen ennen lainsäädäntöehdotuksen hyväksymistä kuuluu 
komission vastuulle. Komission ehdotuksessa säädetään hiilidioksidipäästötavoitteiden 
noudattamisesta vuodesta 2014 alkaen. Valmistuneiden ajoneuvojen osuus koko kevyiden 
hyötyajoneuvojen markkinoista on noin 15–16 prosenttia. Koska markkinaosuus on suuri ja 
koska alkuperäisten valmistajien autokantaan kohdistuvia vaikutuksia ei tunneta, 
valmistuneiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja massan laskemiseksi on määritettävä 
soveltuva menettely mahdollisimman pian.

Tarkistus 286
Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio tarkistaa vuoteen 2015 
mennessä liitteessä II olevan B osan 
7 kohdassa esitetyn menetelmän, jolla

7. Komissio määrittelee vuoteen 2011 
mennessä menettelyn, jonka mukaisesti
määritetään valmistuneiden ajoneuvojen 
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määritetään valmistuneiden ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöt, ja esittää tarvittaessa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen liitteen II muuttamisesta.

asianmukaiset hiilidioksidipäästö- ja 
massa-arvot valvontaa varten.

Or. en

Perustelu

Asianmukaisen ratkaisun ehdottaminen ennen lainsäädäntöehdotuksen hyväksymistä kuuluu 
komission vastuulle. Komission ehdotuksessa säädetään hiilidioksidipäästötavoitteiden 
noudattamisesta vuodesta 2014 alkaen. Valmistuneiden ajoneuvojen osuus koko kevyiden 
hyötyajoneuvojen markkinoista on noin 15–16 prosenttia. Koska markkinaosuus on suuri ja 
koska alkuperäisten valmistajien autokantaan kohdistuvia vaikutuksia ei tunneta, 
valmistuneiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja massan laskemiseksi on määritettävä 
soveltuva menettely mahdollisimman pian.

Tarkistus 287
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio tarkistaa vuoteen 2015
mennessä liitteessä II olevan B osan 
7 kohdassa esitetyn menetelmän, jolla
määritetään valmistuneiden ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöt, ja esittää tarvittaessa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen liitteen II muuttamisesta.

7. Komissio esittää vuoteen 2011
mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen menettelyksi, 
jonka mukaisesti määritetään 
valmistuneiden ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöt.

Or. de

Perustelu

Komissio on jo todennut työasiakirjassaan, että asetusehdotuksessa mainittu menetelmä 
valmistuneiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen määrittämistä varten ei ole sopiva. 
Komission olisi esitettävä tarkistettu menettely mahdollisimman pian.
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Tarkistus 288
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio tarkistaa vuoteen 2015 
mennessä liitteessä II olevan B osan 
7 kohdassa esitetyn menetelmän, jolla
määritetään valmistuneiden ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöt, ja esittää tarvittaessa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen liitteen II muuttamisesta.

7. Komissio määrittelee vuoteen 2011 
mennessä menettelyn, jonka mukaisesti
määritetään valmistuneiden ajoneuvojen 
asianmukaiset hiilidioksidipäästö- ja 
massa-arvot valvontaa varten.

Or. en

Perustelu

Asianmukaisen ratkaisun ehdottaminen ennen lainsäädäntöehdotuksen hyväksymistä kuuluu 
komission vastuulle. Komission ehdotuksessa säädetään hiilidioksidipäästötavoitteiden 
noudattamisesta vuodesta 2014 alkaen. Valmistuneiden ajoneuvojen osuus koko kevyiden 
hyötyajoneuvojen markkinoista on noin 15–16 prosenttia. Koska markkinaosuus on suuri ja 
koska alkuperäisten valmistajien autokantaan kohdistuvia vaikutuksia ei tunneta, 
valmistuneiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja massan laskemiseksi on määritettävä 
soveltuva menettely mahdollisimman pian.

Tarkistus 289
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio tarkistaa vuoteen 2015 
mennessä liitteessä II olevan B osan 
7 kohdassa esitetyn menetelmän, jolla
määritetään valmistuneiden ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöt, ja esittää tarvittaessa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen liitteen II muuttamisesta.

7. Komissio määrittelee vuoteen 2011 
mennessä menettelyn, jonka mukaisesti 
määritetään valmistuneiden ajoneuvojen 
asianmukaiset hiilidioksidipäästö- ja 
massa-arvot valvontaa varten.

Or. en
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Perustelu

Asianmukaisen ratkaisun ehdottaminen ennen lainsäädäntöehdotuksen hyväksymistä kuuluu 
komission vastuulle. Komission ehdotuksessa säädetään hiilidioksidipäästötavoitteiden 
noudattamisesta vuodesta 2014 alkaen. Valmistuneiden ajoneuvojen osuus koko kevyiden 
hyötyajoneuvojen markkinoista on noin 15–16 prosenttia. Koska markkinaosuus on suuri ja 
koska alkuperäisten valmistajien autokantaan kohdistuvia vaikutuksia ei tunneta, 
valmistuneiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja massan laskemiseksi on määritettävä 
soveltuva menettely mahdollisimman pian.

Tarkistus 290
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Direktiivin 92/6/ETY muuttaminen

Muuten neuvoston direktiivi 92/6/ETY1

... päivästä ...kuuta ...* seuraavasti:
(1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:
"Tässä direktiivissä 
"moottoriajoneuvolla" tarkoitetaan 
kaikkia moottorikäyttöisiä ajoneuvoja, 
jotka kuuluvat M2-, M3-, N1-, N2- tai 
N3-luokkaan ja jotka on tarkoitettu 
käytettäviksi maantiellä ja joissa on 
vähintään neljä pyörää ja joiden suurin 
rakenteellinen nopeus ylittää 
25 kilometriä tunnissa;"
M2-, M3-, N1-, N2- ja N3-luokilla 
tarkoitetaan direktiivin 70/156/ETY(*) 
liitteessä II määriteltyjä luokkia."
(2) Korvataan 2 artiklan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:
"Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 1 artiklassa 
tarkoitettuja N1-, N2-, M2- ja M3-luokan 
moottoriajoneuvoja käytetään tiellä 
ainoastaan, jos niihin on asennettu 
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sellainen nopeudenrajoitin, joka estää 
niiden nopeuden kohoamisen 
suuremmaksi kuin 100 kilometriä 
tunnissa."
____________
* EUVL: yksi vuosi tämän asetuksen 
voimaantulosta.

____________
1 EYVL L 57, 2.3.1992, s. 27.

Or. en

Tarkistus 291
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – 1 rivi

Komission teksti Tarkistus

(a) 1 päivästä heinäkuuta 2014 vuoteen 
2017:

(a) vuodesta 2012 vuoteen 2017:

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 292
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – 1 rivi

Komission teksti Tarkistus

(a) 1 päivästä heinäkuuta 2014 vuoteen 
2017:

(a) vuodesta 2015 vuoteen 2017:

Or. de
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Perustelu

Seurausta siitä, että porrastamisen käynnistysajankohdaksi on muutettu vuosi 2015.

Tarkistus 293
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – 1 rivi

Komission teksti Tarkistus

(a) 1 päivästä heinäkuuta 2014 vuoteen 
2017:

(a) 1 päivästä heinäkuuta 2014 vuoteen 
2017:

Or. en

Tarkistus 294
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – 2 rivi

Komission teksti Tarkistus

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 175 + a × 
(M – M0),

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 165 + a × 
(M – M0),

Or. en

Perustelu

Investointivarmuuden parantamiseksi tarvitaan oikeusvarmuutta vuoden 2020 pitkän 
aikavälin tavoitteen osalta.

Tarkistus 295
Chris Davies, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – 1 rivi

Komission teksti Tarkistus

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 175 + a × Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 160 + a × 
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(M – M0), (M – M0),

Or. en

Perustelu

EU 2020 -tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pakettiautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen 
polttoainetehokkuuden parantamista yritysten kuljetuskustannusten vähentämiseksi.
Polttoainetehokkuutta parantavat toimet ovat käytännössä yhtäläiset CO2-päästöjen
rajoittamista koskevien toimien kanssa. Ajoneuvojen valmistajat väittävät julkisesti, että 
vuotta 2016 koskeva komission tavoite on "haastava", mutta myöntävät muissa yhteyksissä, 
että tavoite voisi olla huomattavasti kunnianhimoisempi. 

Tarkistus 296
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – 2 rivi

Komission teksti Tarkistus

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 175 + a × 
(M – M0),

Hiilidioksidipäästöt = 175 + a × (M – M0),

Or. en

Tarkistus 297
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Vuodesta 2018 alkaen: Poistetaan.
Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 175 + a × 
(M – M0)
jossa:
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)
M0 = 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = 0,093
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Or. en

Perustelu

Komission asiantuntija on todennut, että kevyiden hyötyajoneuvojen päästömassan kasvua 
pidetään huomattavasti vähemmän todennäköisenä kuin henkilöautojen päästömassan 
kasvua, koska keskimääräisen massan kasvattaminen lisää merkittävästi tavoitteen 
täyttämisen kustannuksia. Lisäksi päästömassan korjaamisen täytäntöönpano vuonna 2018 ja 
siitä lähtien kolmen vuoden välein johtaa tavoitteiden toistuvaan tarkistamiseen, mikä on 
ristiriidassa valmistajien määräaikatarpeiden kanssa. Näin ollen automaattista päästömassan 
kasvua ei tarvitse ottaa huomioon.

Tarkistus 298
Chris Davies, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta – 2 rivi

Komission teksti Tarkistus

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 175 + a × 
(M – M0)

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 160 + a × 
(M – M0)

Or. en

Perustelu

EU 2020 -tavoitteiden saavuttaminen edellyttää pakettiautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen 
polttoainetehokkuuden parantamista yritysten kuljetuskustannusten vähentämiseksi.
Polttoainetehokkuutta parantavat toimet ovat käytännössä yhtäläiset CO2-päästöjen 
rajoittamista koskevien toimien kanssa. Ajoneuvojen valmistajat väittävät julkisesti, että 
vuotta 2016 koskeva komission tavoite on "haastava", mutta myöntävät muissa yhteyksissä, 
että tavoite voisi olla huomattavasti kunnianhimoisempi. 

Tarkistus 299
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Vuodesta 2020 alkaen:
Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 125 + a × 
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(M – M0)
jossa:
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg) tai 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
hyväksytyn hyötyparametrin mukaan
M0 = 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo

Or. en

Tarkistus 300
Elena Oana Antonescu

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivänä 
tammikuuta 2011 alkavalta vuodelta ja 
kultakin seuraavalta vuodelta kerättävä 
alueellaan rekisteröidyistä uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivänä 
tammikuuta 2014 alkavalta vuodelta ja 
kultakin seuraavalta vuodelta kerättävä 
alueellaan rekisteröidyistä uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 301
Cristian Silviu Buşoi

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivänä 
tammikuuta 2011 alkavalta vuodelta ja 
kultakin seuraavalta vuodelta kerättävä 
alueellaan rekisteröidyistä uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivänä 
tammikuuta 2013 alkavalta vuodelta ja 
kultakin seuraavalta vuodelta kerättävä 
alueellaan rekisteröidyistä uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista seuraavat tiedot:

Or. en



AM\817674FI.doc 87/93 PE442.834v01

FI

Perustelu

Johdonmukaisuussyyt. Seurannan olisi tapahduttava samalla kun asetus pannaan täytäntöön, 
jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen.

Tarkistus 302
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

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

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivänä 
tammikuuta 2011 alkavalta vuodelta ja 
kultakin seuraavalta vuodelta kerättävä 
alueellaan rekisteröidyistä uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivänä 
tammikuuta 2013 alkavalta vuodelta ja 
kultakin seuraavalta vuodelta kerättävä 
alueellaan rekisteröidyistä uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista seuraavat tiedot:

Or. en

Tarkistus 303
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A otsikko – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tyyppi, variantti ja versio; (b) myös valmistuneiden ajoneuvojen
tyyppi, variantti ja versio;

Or. de

Perustelu

Valmistuneita ajoneuvoja koskeva komission ehdotus on epäselvä ja voisi aiheuttaa sen, että 
valmistajat siirtyvät valmistuneiden ajoneuvojen tuotantoon. Suojalausekkeita tarvitaan muun 
muassa valmistuneiden ajoneuvojen osuuden tarkistamisessa.
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Tarkistus 304
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A otsikko – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2011 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta määriteltävä B osassa 
esitettyjen menetelmien mukaisesti kunkin 
valmistajan osalta:

3. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2014 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta määriteltävä B osassa 
esitettyjen menetelmien mukaisesti kunkin 
valmistajan osalta:

Or. en

Tarkistus 305
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A otsikko – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2011 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta määriteltävä B osassa 
esitettyjen menetelmien mukaisesti kunkin 
valmistajan osalta:

3. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2013 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta määriteltävä B osassa 
esitettyjen menetelmien mukaisesti kunkin 
valmistajan osalta:

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyyt. Seurannan olisi tapahduttava samalla kun asetus pannaan täytäntöön, 
jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen.

Tarkistus 306
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A otsikko – 3 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2011 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta määriteltävä B osassa 
esitettyjen menetelmien mukaisesti kunkin 
valmistajan osalta:

3. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2013 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta määriteltävä B osassa 
esitettyjen menetelmien mukaisesti kunkin 
valmistajan osalta:

Or. en

Tarkistus 307
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A otsikko – 3 kohta – d alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(d) kunkin uuden kevyen hyötyajoneuvon 
kunkin variantin kunkin version osalta:

(d) kunkin uuden kevyen hyötyajoneuvon 
kunkin version kunkin variantin osalta:

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu 7 artiklan 1 kohtaan tehtyyn tarkistukseen. 

Tarkistus 308
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A otsikko – 3 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) hiilidioksidipäästöt; ii) hiilidioksidipäästöt ja 11 artiklan 
mukaisten innovatiivisten teknologioiden 
avulla saavutettujen päästövähennysten 
osuus;

Or. en
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Perustelu

Johdonmukaisuussyyt. Seurannan olisi tapahduttava samalla kun asetus pannaan täytäntöön, 
jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen.

Tarkistus 309
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A otsikko – 3 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) hiilidioksidipäästöt; ii) hiilidioksidipäästöt ja 11 artiklan 
mukaisten innovatiivisten teknologioiden 
avulla saavutettujen päästövähennysten 
osuus;

Or. en

Tarkistus 310
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
Liite II – B otsikko – 4 kohta – otsikko 

Komission teksti Tarkistus

4. Uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
jakautuminen versioittain

4. Uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
jakautuminen versioittain, valmistuneiden 
ajoneuvojen osuus mukaan luettuna

Or. de

Perustelu

Valmistuneita ajoneuvoja koskeva komission ehdotus on epäselvä ja voisi aiheuttaa sen, että 
valmistajat siirtyvät valmistuneiden ajoneuvojen tuotantoon. Suojalausekkeita tarvitaan muun 
muassa valmistuneiden ajoneuvojen osuuden tarkistamisessa.
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Tarkistus 311
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi
Liite II – B otsikko – 6 kohta – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Ajoneuvon hyötykuorma määritellään 
erona direktiivin 2007/46/EY liitteen III 
mukaisen suurimman teknisesti sallitun 
kuormitetun massan ja ajoneuvon massan 
välillä.

Ajoneuvon hyötykuorma määritellään 
erona vaatimustenmukaisuustodistuksessa 
ilmoitetun ja direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä I olevassa 2.8 kohdassa 
määritellyn direktiivin 2007/46/EY liitteen 
III mukaisen suurimman teknisesti sallitun 
kuormitetun massan ja ajoneuvon massan 
välillä.

Or. en

Perustelu

Vastaa paremmin direktiiviä 2007/46/EY.

Tarkistus 312
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
Liite II – B otsikko – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Valmistuneiden ajoneuvojen päästöt Poistetaan.
Valmistuneiden ajoneuvojen päästöt 
määritellään direktiivin 2004/3/EY 
mukaisesti. Jos kyseistä arvoa ei ole 
saatavilla, valmistuneen ajoneuvon 
päästöjen katsotaan olevan 
samansuuruiset kuin kaikkien niiden 
valmistuneiden ajoneuvojen päästöjen 
korkein arvo, jotka ovat samantyyppisiä 
ajoneuvoja kuin valmistuneen ajoneuvon 
pohjana oleva keskeneräinen ajoneuvo ja 
jotka on rekisteröity EU:ssa samana 
seurantavuonna; tällöin ajoneuvotyyppi
määritellään direktiivin 2007/46/EY 
artiklan mukaisesti. Jos kaikkien 
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valmistuneiden ajoneuvojen päästöillä on 
yli kolme arvoa, käytetään toiseksi 
korkeinta päästöarvoa.

Or. en

Perustelu

Komissio on suositellut tällaisen tarkistuksen esittämistä alkuperäiseen ehdotukseensa, koska 
siinä alun perin esitetty ratkaisu ei toimi.

Tarkistus 313
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Ehdotus asetukseksi
Liite II – B otsikko – 7 kohta – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Valmistuneiden ajoneuvojen päästöt 
määritellään direktiivin 2004/3/EY 
mukaisesti. Jos kyseistä arvoa ei ole 
saatavilla, valmistuneen ajoneuvon 
päästöjen katsotaan olevan 
samansuuruiset kuin kaikkien niiden 
valmistuneiden ajoneuvojen päästöjen 
korkein arvo, jotka ovat samantyyppisiä 
ajoneuvoja kuin valmistuneen ajoneuvon 
pohjana oleva keskeneräinen ajoneuvo ja 
jotka on rekisteröity EU:ssa samana 
seurantavuonna; tällöin ajoneuvotyyppi 
määritellään direktiivin 2007/46/EY 
artiklan mukaisesti. Jos kaikkien 
valmistuneiden ajoneuvojen päästöillä on 
yli kolme arvoa, käytetään toiseksi 
korkeinta päästöarvoa.

Monivaiheisten ajoneuvojen osalta 
valmistaja on vastuussa koko 
valmistuneesta ajoneuvosta.
Hiilidioksidin keskeisten parametrien ja 
ajoneuvon vertailukoon määrittämisen 
kannalta saattaa olla välttämätöntä, että 
keskeneräisen ajoneuvon valmistaja ottaa 
vastuun tämän asetuksen mukaisen 
hiilidioksidipäästöjen tavoitearvon 
saavuttamisesta. 
Tässä yhteydessä keskeneräisen 
ajoneuvon valmistajalle ei pidä asettaa 
mitään kohtuuttomia rasituksia. 

Valmistuneen ajoneuvon valmistaja 
toimittaa valmistuneen ajoneuvon 
vertailukoon ja – tunnettaessa –
valmistuneen ajoneuvon 
hiilidioksidiarvon tai – jos sitä ei ole –
valmistuneen ajoneuvon vertailuarvoksi 
hyväksytyn keskeneräisen ajoneuvon 
hiilidioksidiarvon vastaaville 
valvontaelimille (keskeneräisen 
ajoneuvon valmistajalle, komissiolle, 
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kansallisille hyväksyntäviranomaisille).
Komissio mukauttaa puitteiden luomisesta 
moottoriajoneuvojen ja niiden 
perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin 
tarkoitettujen järjestelmien, osien ja 
erillisten teknisten yksiköiden 
hyväksymiselle 5 päivänä syyskuuta 2007 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 2007/46/EY 
(puitedirektiivi) tämän prosessin 
edellyttämällä tavalla viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2011. Tämän 
prosessin oikeellisuuden varmistamiseksi 
komissio validoi prosessin ja tarvittaessa 
mukauttaa sitä ensimmäisen 
kalenterivuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta. Monivaiheiset 
ajoneuvot voidaan sisällyttää täydellisesti 
tavoitteiden saavuttamiseen vasta 
mainitun mukautuksen voimaantulosta 
alkaen.
1 EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei oteta huomioon vaatimuksia, jotka koskevat keskeneräisten 
ajoneuvojen hyväksyntää ja keskeneräisten ja valmistuneiden ajoneuvojen valmistajien välisiä 
kaupallisia yhteyksiä. Keskeneräisten/valmistuneiden ajoneuvojen CO2-arvojen ja 
vertailukokojen asianmukainen yhteensovittaminen ei saa johtaa siihen, että keskeneräisten 
ajoneuvojen valmistajille määrätään kohtuuttomia rasituksia.


