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Tarkistus 12
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Päästönormien asettamisesta uusille 
kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
kevyiden kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
11 päivänä toukokuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 510/2011 13 artiklan 
1 kohdassa säädetään, että komissio 
tarkastelee uudelleen keinoja, joiden avulla 
voidaan vuoteen 2020 mennessä saavuttaa 
tavoitteena oleva taso 147 g CO2/km, 
mukaan lukien liitteessä I olevat kaavat ja 
11 artiklan poikkeukset, edellyttäen että 
tämän tavoitteen toteutettavuus 
varmistetaan. On pyydetty, että asetuksen 
muutosehdotus olisi kilpailun kannalta 
mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja kestävä.

(1) Päästönormien asettamisesta uusille 
kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
kevyiden kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
11 päivänä toukokuuta 2011 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 510/2011 13 artiklan 
1 kohdassa säädetään, että komissio 
tarkastelee uudelleen keinoja, joiden avulla 
voidaan vuoteen 2020 mennessä saavuttaa 
tavoitteena oleva taso 128 g CO2/km, 
mukaan lukien liitteessä I olevat kaavat ja
11 artiklan poikkeukset, edellyttäen että 
tämän tavoitteen toteutettavuus 
varmistetaan. Teknologian kehityksen 
vuoksi vuodelle 2020 olisi asetettava 
kunnianhimoisempi tavoite. Lisäksi 
tavoitteena oleva taso 128 g CO2/km 
vastaisi uusien henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjen 27 prosentin 
vähennystä, josta säädetään 
päästönormien asettamisesta uusille 
kevyille kuljetusajoneuvoille osana 
unionin kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa kevyiden 
kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi 23 päivänä huhtikuuta 
2009 annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 443/20091. On pyydetty, että asetuksen 
muutosehdotus olisi kilpailun kannalta 
mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja kestävä.
1 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1.

Or. en
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Perustelu

Komission ehdottama vuoden 2020 tavoite vastaa vuoden 2015 tavoitteen kiristämistä 
16 prosentilla kevyiden kuljetusajoneuvojen osalta. Henkilöautojen osalta vuoden 2020 
tavoite vastaa 27 prosentin kiristystä. Kevyiden kuljetusajoneuvojen tavoitteen olisi oltava 
128 g CO2/km, jotta vaatimustaso olisi sama ajoneuvotyypistä riippumatta.

Tarkistus 13
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Kevyet kuljetusajoneuvot ovat yksi 
nopeimmin kasvavista liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä. 
Niiden päästöt kasvoivat 26 prosenttia 
vuosina 1995–2010, ja niiden osuus 
tieliikenteen päästöistä on nyt 
8 prosenttia. On tarpeen asettaa 
lisätavoite, joka on 85 g/km vuonna 2025, 
jotta varmistetaan ajoneuvojen 
valmistajille ennustettavissa oleva 
toimintakehys, jota tarvitaan ajoneuvojen 
polttoainetehokkuuden jatkuvaan 
parantamiseen vuoden 2020 jälkeen 
liikennealan saattamiseksi hiilivapaaksi 
unionin ilmastotavoitteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 14
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Asetuksessa (EU) N:o 510/2011 
vahvistetaan uusiin kevyisiin 
kuljetusajoneuvoihin sovellettavat 
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hiilidioksidipäästöjä koskevat normit. 
Koska hiilidioksidipäästöjen ja 
polttoaineenkulutuksen välillä on suora 
yhteys, kyseisellä asetuksella on 
merkittävä vaikutus kevyiden 
kuljetusajoneuvojen käyttäjiin, jotka 
usein ovat pieniä yrityksiä ja joiden 
ajoneuvokanta on pieni. 
Polttoainekustannusten nousun 
aiheuttaman taakan vuoksi kyseisessä 
asetuksessa määritetyillä normeilla 
pyritään myös vähentämään 
polttoaineenkulutusta ja kevyiden 
kuljetusajoneuvojen omistajien 
polttoainekustannuksia 
kustannustehokkaalla tavalla.

Or. en

Perustelu

On tärkeää pyrkiä vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja polttoaineenkulutusta. Koska 
polttoaine on yhä merkittävämpi liiketoimintakustannus, joka tyypillisesti muodostaa 
kolmanneksen omistus- ja toimintakustannuksista, on aiheellista pyrkiä tällä asetuksella 
polttoaineenkulutuksen minimointiin kustannustehokkaalla tavalla.

Tarkistus 15
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) On asianmukaista selventää, että 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
noudattamisen todentamiseksi 
hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja kuljetusajoneuvojen 
päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saatavuudesta 
20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 

(2) On asianmukaista selventää, että 
tavoitteena olevan tason 128 g CO2/km 
noudattamisen todentamiseksi 
hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja kuljetusajoneuvojen 
päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saatavuudesta 
20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
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täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa.

täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa.

Or. en

Perustelu

Komission vuodelle 2020 ehdottama tavoite vastaa vuoden 2015 tavoitteen kiristämistä 
16 prosentilla kevyiden kuljetusajoneuvojen osalta. Henkilöautojen osalta vuoden 2020 
tavoite vastaa 27 prosentin kiristystä. Kevyiden kuljetusajoneuvojen tavoitteen olisi oltava 
128 g CO2/km, jotta vaatimustaso olisi sama ajoneuvotyypistä riippumatta.

Tarkistus 16
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) On asianmukaista selventää, että 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km
noudattamisen todentamiseksi 
hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja kuljetusajoneuvojen 
päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saatavuudesta 
20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa.

(2) On asianmukaista selventää, että 
vuoden 2020 tavoitteen noudattamisen 
todentamiseksi hiilidioksidipäästöt olisi 
edelleen mitattava moottoriajoneuvojen 
tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja 
kuljetusajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja 
Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen 
ja huoltamiseen tarvittavien tietojen 
saatavuudesta 20 päivänä kesäkuuta 2007 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja 
sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
mukaisesti sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa. Komission tekemissä 
tutkimuksissa on kuitenkin käynyt ilmi, 
että kyseisessä asetuksessa säädetyt 
testimenetelmät hiilidioksidipäästöjen 
mittaamiseksi eivät ole estäneet 
valmistajia käyttämästä enenevässä 
määrin joustomahdollisuuksia ja että 
tämä on johtanut väitettyihin 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin, jotka 
eivät johdu teknisistä parannuksista ja 
joita ei voida saavuttaa todellisessa ajossa 
tieliikenteessä. Asetusta (EY) 
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N:o 715/2007 olisi tämän vuoksi 
tarkasteltava mahdollisimman pikaisesti 
uudelleen, jotta voidaan varmistaa, että 
testimenettelyissä otetaan riittävällä 
tavalla huomioon ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen todellinen 
käyttäytyminen. Uudelleentarkastelussa 
olisi käsiteltävä muun muassa kuormaa
koskevien oletusarvojen käytöstä ja 
inertia-asetusten ylärajasta aiheutuvia 
joustoja.

Or. en

Tarkistus 17
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) On asianmukaista selventää, että 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
noudattamisen todentamiseksi 
hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja kuljetusajoneuvojen 
päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saatavuudesta 
20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa.

(2) On asianmukaista selventää, että 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
noudattamisen todentamiseksi 
hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja kuljetusajoneuvojen 
päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen 
tarvittavien tietojen saatavuudesta 
20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa. Komission tekemissä 
tutkimuksissa on kuitenkin käynyt ilmi, 
että kyseisessä asetuksessa säädetyt 
testimenetelmät hiilidioksidipäästöjen 
mittaamiseksi eivät ole estäneet 
valmistajia käyttämästä enenevässä 
määrin joustomahdollisuuksia ja että 
nämä ovat johtaneet väitettyihin 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin, jotka 
eivät johdu teknisistä parannuksista ja 
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joita ei voida saavuttaa todellisessa ajossa 
tieliikenteessä. Asetusta (EY) 
N:o 715/2007 ja uutta eurooppalaista 
testisykliä (NEDC) olisi tämän vuoksi 
muutettava mahdollisimman pikaisesti ja 
viimeistään vuoden 2014 loppuun 
mennessä, jotta voidaan varmistaa, että 
testimenettelyissä otetaan riittävällä 
tavalla huomioon tieliikenteessä 
ajamisesta todellisuudessa syntyvät 
päästöt. Seuraavana vaiheena olisi oltava 
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 
talouskomission puitteissa kehitettävän 
World Light Duty Test -menettelyn 
(WLTP) sisällyttäminen unioniin 
lainsäädäntöön mahdollisimman pian sen 
valmistumisen jälkeen. Komission olisi 
harkittava, olisiko WLTP-menettelyä 
täydennettävä lisäsäännöksillä, kun se 
sisällytetään unionin lainsäädäntöön, 
jotta voidaan varmistaa, että 
testimenettelyissä otetaan riittävällä 
tavalla huomioon tieliikenteessä 
ajamisesta todellisuudessa syntyvät 
päästöt.

Or. de

Perustelu

Kuluttajien olisi voitava pystyä luottamaan valmistajien ilmoittamiin kulutuslukuihin. 
Nykyinen testisykli tarjoaa paljon joustomahdollisuuksia, mutta se ei vastaa todellisuutta. 
WLTP tuo mukanaan parannuksia, mutta sen valmistumiseen menee vielä jonkin verran 
aikaa. Siksi NEDC-menettelyä olisi mukautettava ennen kuin WLTP otetaan käyttöön. Lisäksi 
oli harkittava EU:n lisäsäännösten käyttöönottamista WLTP:n rinnalle, sillä globaali sykli ei 
voi täysin vastata tilannetta EU:ssa.

Tarkistus 18
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Useimmat Euroopan unionin 
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toimialat ovat tehneet runsaasti työtä 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja 
tehokkuuden lisäämiseksi. Kevyiden 
kuljetusajoneuvojen valmistajien on myös 
tehostettava toimintaansa, jotta 
saavutetaan unionin kunnianhimoiset 
ilmastotavoitteet.

Or. en

Tarkistus 19
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Kunnianhimoisemmat 
hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoitteet on mahdollista 
saavuttaa, mutta valmistajat tarvitsevat 
oikeudellista neuvontaa, jotta ne voivat 
investoida ympäristöä ja polttoainetta 
säästävään teknologiaan joutumatta 
epäedulliseen kilpailuasemaan.

Or. en

Tarkistus 20
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vaikutustenarvioinnin yhteydessä 
tehdyn teknisen analyysin mukaan 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
saavuttamiseksi tarvittava teknologia on 
käytettävissä. Vaaditut vähennykset 
voidaan saavuttaa alhaisemmilla 
kustannuksilla kuin aikaisemmassa, ennen 

(3) Vaikutustenarvioinnin yhteydessä 
tehdyn teknisen analyysin mukaan 
tavoitteena olevan tason 128 g CO2/km 
saavuttamiseksi tarvittava teknologia on 
käytettävissä. Vaaditut vähennykset 
voidaan saavuttaa alhaisemmilla 
kustannuksilla kuin aikaisemmassa, ennen 
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asetuksen (EU) N:o 510/2011 
hyväksymistä tehdyssä analyysissä 
arvioitiin. Lisäksi uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen nykyisten 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ero 
tavoitetasoon on kaventunut. Näin ollen 
voidaan vahvistaa, että tavoitetaso 147 g 
CO2/km voidaan saavuttaa vuoteen 2020 
mennessä.

asetuksen (EU) N:o 510/2011 
hyväksymistä tehdyssä analyysissä 
arvioitiin. Lisäksi uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen nykyisten 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ero 
tavoitetasoon on kaventunut. Näin ollen 
voidaan vahvistaa, että tavoitetaso 128 g 
CO2/km voidaan saavuttaa vuoteen 2020 
mennessä.

Or. en

Perustelu

Komission vuodelle 2020 ehdottama tavoite vastaa vuoden 2015 tavoitteen kiristämistä 
16 prosentilla kevyiden kuljetusajoneuvojen osalta. Henkilöautojen osalta vuoden 2020 
tavoite vastaa 27 prosentin kiristystä. Kevyiden kuljetusajoneuvojen tavoitteen olisi oltava 
128 g CO2/km, jotta vaatimustaso olisi sama ajoneuvotyypistä riippumatta.

Tarkistus 21
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vaikutustenarvioinnin yhteydessä 
tehdyn teknisen analyysin mukaan 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
saavuttamiseksi tarvittava teknologia on 
käytettävissä. Vaaditut vähennykset 
voidaan saavuttaa alhaisemmilla 
kustannuksilla kuin aikaisemmassa, ennen 
asetuksen (EU) N:o 510/2011 
hyväksymistä tehdyssä analyysissä 
arvioitiin. Lisäksi uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen nykyisten 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ero 
tavoitetasoon on kaventunut. Näin ollen 
voidaan vahvistaa, että tavoitetaso 147 g 
CO2/km voidaan saavuttaa vuoteen 2020 
mennessä.

(3) Vaikutustenarvioinnin yhteydessä 
tehdyn teknisen analyysin mukaan 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
saavuttamiseksi tarvittava teknologia on 
käytettävissä. Vaaditut vähennykset 
voidaan saavuttaa alhaisemmilla 
kustannuksilla kuin aikaisemmassa, ennen 
asetuksen (EU) N:o 510/2011 
hyväksymistä tehdyssä analyysissä 
arvioitiin. Lisäksi uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen nykyisten 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ero 
tavoitetasoon on kaventunut. Tekninen 
analyysi osoittaa, että tiukempi tavoite 
olisi teknisesti mahdollinen ja 
kustannustehokas. Näin ollen 
vuoden 2020 tavoitetasoksi olisi asetettava 
110 g CO2/km.
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Or. en

Perustelu

Asetuksen antamisen aikaan arvioitiin, että tavoitetason 147 g CO2/km saavuttamisen 
aiheuttamat kustannukset olisivat 2 000–8 800 euroa. Uudelleentarkasteluehdotusta koskevan 
komission vaikutustenarvioinnin perustana olevassa vuonna 2012 tehdyssä tutkimuksessa 
kuitenkin arvioidaan, että tavoitetason 147 g CO2/km saavuttamisesta aiheutuvat 
lisäkustannukset ovat vain noin 450 euroa. TNO:n tutkimuksessa vuodelta 2012 todetaan, että 
pakettiautoja koskevan tavoitetason 110 g CO2/km saavuttaminen on teknisesti mahdollista ja 
että lisäkustannukset maksavat itsensä takaisin alle neljässä vuodessa.

Tarkistus 22
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vaikutustenarvioinnin yhteydessä 
tehdyn teknisen analyysin mukaan 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
saavuttamiseksi tarvittava teknologia on 
käytettävissä. Vaaditut vähennykset 
voidaan saavuttaa alhaisemmilla 
kustannuksilla kuin aikaisemmassa, ennen 
asetuksen (EU) N:o 510/2011 
hyväksymistä tehdyssä analyysissä 
arvioitiin. Lisäksi uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen nykyisten 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ero 
tavoitetasoon on kaventunut. Näin ollen
voidaan vahvistaa, että tavoitetaso 147 g 
CO2/km voidaan saavuttaa vuoteen 2020 
mennessä.

(3) Vaikutustenarvioinnin yhteydessä 
tehdyn teknisen analyysin mukaan 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
saavuttamiseksi tarvittava teknologia on 
käytettävissä. Vaaditut vähennykset 
voidaan saavuttaa alhaisemmilla 
kustannuksilla kuin aikaisemmassa, ennen 
asetuksen (EU) N:o 510/2011 
hyväksymistä tehdyssä analyysissä 
arvioitiin. Lisäksi uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen nykyisten 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ero 
tavoitetasoon on kaventunut. Näin ollen
kunnianhimoisempi tavoite vuodelle 2020 
on saavutettavissa ja kustannustehokas.

Or. en

Perustelu

Komission vaikutustenarviointi osoittaa, että vuodelle 2020 ehdotettu 147 gramman 
tavoitetaso ei ole riittävän kunnianhimoinen, kun sitä vertaa henkilöautoille asetettuun 
tavoitteeseen. Kunnianhimoisempi tavoite olisi teknisesti mahdollinen ja säästäisi kuljettajilta 
rahaa.
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Tarkistus 23
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vaikutustenarvioinnin yhteydessä 
tehdyn teknisen analyysin mukaan 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
saavuttamiseksi tarvittava teknologia on 
käytettävissä. Vaaditut vähennykset 
voidaan saavuttaa alhaisemmilla 
kustannuksilla kuin aikaisemmassa, ennen 
asetuksen (EU) N:o 510/2011 
hyväksymistä tehdyssä analyysissä 
arvioitiin. Lisäksi uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen nykyisten 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ero 
tavoitetasoon on kaventunut. Näin ollen
voidaan vahvistaa, että tavoitetaso 147 g 
CO2/km voidaan saavuttaa vuoteen 2020 
mennessä.

(3) Vaikutustenarvioinnin yhteydessä 
tehdyn teknisen analyysin mukaan 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
saavuttamiseksi tarvittava teknologia on 
käytettävissä. Vaaditut vähennykset 
voidaan saavuttaa alhaisemmilla 
kustannuksilla kuin aikaisemmassa, ennen 
asetuksen (EU) N:o 510/2011 
hyväksymistä tehdyssä analyysissä 
arvioitiin. Lisäksi uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen nykyisten 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ero 
tavoitetasoon on kaventunut. Tiukempi 
tavoite on sekä saavutettavissa että 
kustannustehokas. Näin ollen 
vuoden 2020 tavoitetasoksi olisi asetettava
128 g CO2/km.

Or. en

Tarkistus 24
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vaikutustenarvioinnin yhteydessä 
tehdyn teknisen analyysin mukaan 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
saavuttamiseksi tarvittava teknologia on 
käytettävissä. Vaaditut vähennykset 
voidaan saavuttaa alhaisemmilla 
kustannuksilla kuin aikaisemmassa, ennen 
asetuksen (EU) N:o 510/2011 
hyväksymistä tehdyssä analyysissä 
arvioitiin. Lisäksi uusien kevyiden 

(3) Vaikutustenarvioinnin yhteydessä 
tehdyn teknisen analyysin mukaan 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
saavuttamiseksi tarvittava teknologia on 
käytettävissä. Vaaditut vähennykset 
voidaan saavuttaa alhaisemmilla 
kustannuksilla kuin aikaisemmassa, ennen 
asetuksen (EU) N:o 510/2011 
hyväksymistä tehdyssä analyysissä 
arvioitiin. Lisäksi uusien kevyiden 
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kuljetusajoneuvojen nykyisten 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ero 
tavoitetasoon on kaventunut. Näin ollen 
voidaan vahvistaa, että tavoitetaso 147 g 
CO2/km voidaan saavuttaa vuoteen 2020 
mennessä.

kuljetusajoneuvojen nykyisten 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ero 
tavoitetasoon on kaventunut. Tämän 
johdosta vuoden 2020 tavoitteita olisi 
tarkistettava siten, että tavoitetaso on 
135 g CO2/km, kuten komissio esitti 
vuonna 2009 antamassaan ehdotuksessa. 

Or. en

Perustelu

Komissio ehdotti menettelyssä 2009/0173 uusille kevyille kuljetusajoneuvoille tavoitetasoa 
135 g CO2/km. Koska moottorit ovat tämän jälkeen kehittyneet, on selvää, että tavoite on 
täysin kohtuullinen ja sen saavuttaminen vähentää melkein kaikkien yrityskäyttäjien 
kustannuksia Euroopassa.

Tarkistus 25
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vaikutustenarvioinnin yhteydessä 
tehdyn teknisen analyysin mukaan 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
saavuttamiseksi tarvittava teknologia on 
käytettävissä. Vaaditut vähennykset 
voidaan saavuttaa alhaisemmilla 
kustannuksilla kuin aikaisemmassa, ennen 
asetuksen (EU) N:o 510/2011 
hyväksymistä tehdyssä analyysissä 
arvioitiin. Lisäksi uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen nykyisten 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ero 
tavoitetasoon on kaventunut. Näin ollen 
voidaan vahvistaa, että tavoitetaso 147 g 
CO2/km voidaan saavuttaa vuoteen 2020 
mennessä.

(3) Vaikutustenarvioinnin yhteydessä 
tehdyn teknisen analyysin mukaan 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
saavuttamiseksi tarvittava teknologia on 
käytettävissä. Vaaditut vähennykset 
voidaan saavuttaa alhaisemmilla 
kustannuksilla kuin aikaisemmassa, ennen 
asetuksen (EU) N:o 510/2011 
hyväksymistä tehdyssä analyysissä 
arvioitiin. Lisäksi uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen nykyisten 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ero 
tavoitetasoon on kaventunut. Tiukempi 
tavoite, joka vastaa asetuksessa (EY) 
N:o 443/2009 asetettua tavoitetta, on 
saavutettavissa, ja se olisi 
kustannustehokkaampi. Näin ollen
vuoden 2020 tavoitetasoksi olisi 
muutettava 118 g CO2/km.

Or. fr
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Perustelu

Kevyiden kuljetusajoneuvojen tavoitetaso 118 g CO2/km vastaa uusien henkilöautojen 
tavoitetasoa 95 g CO2/km.

Tarkistus 26
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen 

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vaikutustenarvioinnin yhteydessä 
tehdyn teknisen analyysin mukaan 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
saavuttamiseksi tarvittava teknologia on 
käytettävissä. Vaaditut vähennykset 
voidaan saavuttaa alhaisemmilla 
kustannuksilla kuin aikaisemmassa, ennen 
asetuksen (EU) N:o 510/2011 
hyväksymistä tehdyssä analyysissä 
arvioitiin. Lisäksi uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen nykyisten 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ero 
tavoitetasoon on kaventunut. Näin ollen 
voidaan vahvistaa, että tavoitetaso 147 g 
CO2/km voidaan saavuttaa vuoteen 2020 
mennessä.

(3) Vaikutustenarvioinnin yhteydessä 
tehdyn teknisen analyysin mukaan 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
saavuttamiseksi tarvittava teknologia on 
käytettävissä. Vaaditut vähennykset 
voidaan saavuttaa alhaisemmilla 
kustannuksilla kuin aikaisemmassa, ennen 
asetuksen (EU) N:o 510/2011 
hyväksymistä tehdyssä analyysissä 
arvioitiin. Lisäksi uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen nykyisten 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ero 
tavoitetasoon on kaventunut. Tiukempi 
tavoite on sekä saavutettavissa että 
kustannustehokas. Näin ollen 
vuoden 2020 tavoitetasoksi olisi asetettava 
125 g CO2/km.

Or. en

Tarkistus 27
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Autoteollisuuden suunnittelusyklit 
ovat pitkiä, ja teollisuudelle olisi 
ilmoitettava riittävän ajoissa tulevista 
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tavoitetasoista. Ottamalla asetuksessa 
(EU) N:o 510/2011 käyttöön vuotta 2025 
koskeva tavoitetaso 95 g CO2/km taataan 
suunnitteluvarmuus ja varmistetaan, että 
toimia uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
polttoainetehokkuuden parantamiseksi 
jatketaan vuoden 2020 jälkeen.

Or. en

Tarkistus 28
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Ottaen huomioon erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
ajoneuvojen varhaisten sukupolvien 
korkeat tutkimus- ja kehityskustannukset 
sekä yksikkötuotantokustannukset, on 
aiheellista nopeuttaa ja helpottaa 
tällaisten ajoneuvojen saattamista 
unionin markkinoille niiden 
kaupallistamisen alkuvaiheessa 
luokittelemalla sähkö- ja vetyajoneuvot 
päästöttömiksi vuoteen 2025 asti. Vaikka 
tiettyjen vaihtoehtoisten polttoaineiden 
käyttö voikin vähentää merkittävästi 
hiilidioksidipäästöjä koko elinkaaren 
aikana, on kuitenkin tiedossa, että näiden 
vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotannon 
hiilidioksidipäästöt voivat olla 
korkeammat kuin tavanomaisten 
polttoaineiden. Komission olisi siksi 
otettava käyttöön mittaustavat, joissa 
otetaan huomioon tuotantoketjun 
alkupään kasvihuonekaasupäästöt 
vuoden 2025 jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 29
Martin Callanan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Ottaen huomioon pienille valmistajille 
aiheutuvat kohtuuttomat vaikutukset 
ajoneuvon tarjoaman hyödyn mukaan 
määriteltyjen päästötavoitteiden 
noudattamisesta, poikkeusmenettelyyn 
liittyvä suuri hallinnollinen taakka ja 
näiden valmistajien myymien autojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 
saatava vain marginaalinen hyöty, ei alle
500 uutta kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuodessa valmistaviin 
ajoneuvonvalmistajiin sovelleta 
päästötavoitetta eikä liikapäästömaksua.

(4) Ottaen huomioon pienille valmistajille 
aiheutuvat kohtuuttomat vaikutukset 
ajoneuvon tarjoaman hyödyn mukaan 
määriteltyjen päästötavoitteiden 
noudattamisesta, poikkeusmenettelyyn 
liittyvä suuri hallinnollinen taakka ja 
näiden valmistajien myymien autojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä 
saatava vain marginaalinen hyöty, ei alle
700 uutta kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuodessa valmistaviin 
ajoneuvonvalmistajiin sovelleta 
päästötavoitetta eikä liikapäästömaksua.

Or. en

Perustelu

De minimis -poikkeuksen korottaminen siten, että se koskee alle 700 ajoneuvoa vuodessa 
valmistavia pieniä valmistajia (0,1 prosenttia EU:n myynnistä ja vielä pienempi osuus 
ajokilometreistä), vähentää poikkeuksen piiriin kuuluvien pienyritysten hallinnollista taakkaa 
jopa 25 000 eurolla vuoteen 2020 asti vaarantamatta asetuksen soveltamisalan piiriin 
jäämisestä saatavia ympäristöhyötyjä.

Tarkistus 30
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) On huomattava, että lisääntyvistä 
polttoainekustannuksista on tulossa suuri 
ongelma unionin yrityksille, että unioni 
tuo suurimman osan liikennealalla 
käytetystä öljystä ja että 
polttoaineenkulutuksen väheneminen 
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auttaisi sekä yrityksiä että unionia 
vähentämällä riippuvuutta öljystä.

Or. en

Tarkistus 31
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Vakaa tavoitetaso 105 g CO2/km olisi 
lippulaivahankkeen "Resurssitehokas 
Eurooppa" mukainen, ja sen avulla 
voitaisiin edelleen edistää kevyiden 
kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistä ja varmistaa, että toimia 
uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen 
polttoainetehokkuuden parantamiseksi 
jatketaan vuoden 2020 jälkeen.

Or. en

Perustelu

Pitkän aikavälin tavoite vuodelle 2025 tarjoaa valmistajille pitkän aikavälin 
suunnitteluvarmuutta.

Tarkistus 32
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa 
pitkän aikavälin investointeja ja 
innovaatioita, on suositeltavaa antaa 
viitteitä siitä, miten tätä asetusta olisi 
muutettava vuoden 2020 jälkeisen ajan 
osalta. Näiden viitteiden olisi perustuttava 

(6) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa 
pitkän aikavälin investointeja ja 
innovaatioita, on suositeltavaa antaa 
viitteitä siitä, miten tätä asetusta voidaan 
muuttaa vuoden 2020 jälkeisen ajan osalta.
Näiden viitteiden olisi perustuttava 
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unionin pitkän aikavälin 
ilmastotavoitteiden kanssa 
yhdenmukaisen tarvittavan 
vähennysasteen arviointiin ja autojen 
kustannustehokkaan hiilidioksidipäästöjen 
vähennysteknologian kehittämisen
vaikutuksiin. Näin ollen on suotavaa, että 
näitä näkökohtia tarkastellaan uudelleen ja 
että komissio laatii kertomuksen ja tekee 
tarvittaessa ehdotuksia vuoden 2020 
jälkeistä aikaa koskevista tavoitteista.

tarvittavan vähennysasteen arviointiin ja 
sen vaikutuksiin autojen 
kustannustehokkaan hiilidioksidipäästöjen 
vähennysteknologian kehittämiseen. Näin 
ollen on suotavaa, että näitä näkökohtia 
tarkastellaan uudelleen ja että komissio 
laatii kertomuksen ja tekee tarvittaessa 
ehdotuksia vuoden 2020 jälkeistä aikaa 
koskevista tavoitteista. EU:n pitkän 
aikavälin vähennystavoitteiden ehtona on 
maailmanlaajuisen sopimuksen 
tekeminen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisestä.

Or. pl

Tarkistus 33
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa 
pitkän aikavälin investointeja ja 
innovaatioita, on suositeltavaa antaa 
viitteitä siitä, miten tätä asetusta olisi 
muutettava vuoden 2020 jälkeisen ajan 
osalta. Näiden viitteiden olisi perustuttava 
unionin pitkän aikavälin 
ilmastotavoitteiden kanssa yhdenmukaisen 
tarvittavan vähennysasteen arviointiin ja 
autojen kustannustehokkaan 
hiilidioksidipäästöjen vähennysteknologian 
kehittämisen vaikutuksiin. Näin ollen on 
suotavaa, että näitä näkökohtia 
tarkastellaan uudelleen ja että komissio 
laatii kertomuksen ja tekee tarvittaessa 
ehdotuksia vuoden 2020 jälkeistä aikaa 
koskevista tavoitteista.

(6) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa 
pitkän aikavälin investointeja ja 
innovaatioita, on suositeltavaa antaa 
viitteitä siitä, miten tätä asetusta olisi 
muutettava vuoden 2020 jälkeisen ajan 
osalta. Näiden viitteiden olisi perustuttava 
unionin pitkän aikavälin 
ilmastotavoitteiden kanssa yhdenmukaisen 
tarvittavan vähennysasteen arviointiin ja 
autojen kustannustehokkaan 
hiilidioksidipäästöjen vähennysteknologian 
kehittämisen vaikutuksiin. 
Vähennysasteen arvioinnissa olisi otettava 
huomioon innovatiiviset teknologiat tai 
teknologiapaketit. Näin ollen on suotavaa, 
että näitä näkökohtia tarkastellaan 
uudelleen ja että komissio laatii 
kertomuksen ja tekee tarvittaessa 
ehdotuksia vuoden 2020 jälkeistä aikaa 
koskevista tavoitteista.

Or. pt
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Tarkistus 34
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa 
pitkän aikavälin investointeja ja 
innovaatioita, on suositeltavaa antaa 
viitteitä siitä, miten tätä asetusta olisi 
muutettava vuoden 2020 jälkeisen ajan 
osalta. Näiden viitteiden olisi perustuttava 
unionin pitkän aikavälin 
ilmastotavoitteiden kanssa yhdenmukaisen 
tarvittavan vähennysasteen arviointiin ja 
autojen kustannustehokkaan 
hiilidioksidipäästöjen vähennysteknologian 
kehittämisen vaikutuksiin. Näin ollen on 
suotavaa, että näitä näkökohtia 
tarkastellaan uudelleen ja että komissio 
laatii kertomuksen ja tekee tarvittaessa 
ehdotuksia vuoden 2020 jälkeistä aikaa 
koskevista tavoitteista.

(6) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa 
pitkän aikavälin investointeja ja 
innovaatioita, on suositeltavaa antaa 
viitteitä siitä, miten tätä asetusta olisi 
muutettava vuoden 2020 jälkeisen ajan 
osalta. Näiden viitteiden olisi perustuttava 
unionin pitkän aikavälin 
ilmastotavoitteiden kanssa yhdenmukaisen 
tarvittavan vähennysasteen arviointiin ja 
autojen kustannustehokkaan 
hiilidioksidipäästöjen vähennysteknologian 
kehittämisen vaikutuksiin.

Or. fr

Tarkistus 35
Tadeusz Cymański

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa 
pitkän aikavälin investointeja ja 
innovaatioita, on suositeltavaa antaa 
viitteitä siitä, miten tätä asetusta olisi 
muutettava vuoden 2020 jälkeisen ajan 
osalta. Näiden viitteiden olisi perustuttava 
unionin pitkän aikavälin 
ilmastotavoitteiden kanssa 
yhdenmukaisen tarvittavan 
vähennysasteen arviointiin ja autojen 

(6) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa 
pitkän aikavälin investointeja ja 
innovaatioita, on suositeltavaa antaa 
viitteitä siitä, miten tätä asetusta olisi 
muutettava vuoden 2020 jälkeisen ajan 
osalta. Näiden viitteiden olisi perustuttava 
autojen kustannustehokkaan 
hiilidioksidipäästöjen vähennysteknologian 
kehittämisen kustannusten arviointiin.
Näin ollen on suotavaa, että näitä 
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kustannustehokkaan hiilidioksidipäästöjen 
vähennysteknologian kehittämisen 
vaikutuksiin. Näin ollen on suotavaa, että 
näitä näkökohtia tarkastellaan uudelleen ja 
että komissio laatii kertomuksen ja tekee 
tarvittaessa ehdotuksia vuoden 2020 
jälkeistä aikaa koskevista tavoitteista.

näkökohtia tarkastellaan uudelleen ja että 
komissio laatii kertomuksen ja tekee 
tarvittaessa ehdotuksia vuoden 2020 
jälkeistä aikaa koskevista tavoitteista.

Or. pl

Tarkistus 36
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Euroopan talous on jatkossakin altis 
vakaville energian hintaan liittyville 
riskeille. Ottaen huomioon valmistajien 
tarvitsemat pitkät tutkimus- ja kehitysajat 
on aiheellista asettaa tässä asetuksessa 
vuotta 2025 koskeva tavoite. Ottamalla 
käyttöön vuotta 2025 koskeva tavoitetaso 
100 g CO2/km varmistetaan osaltaan, että 
uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen 
polttoainetehokkuus paranee edelleen 
vuoden 2020 jälkeen.

Or. en

Tarkistus 37
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Euroopan autoteollisuuden 
kilpailukyvyn parantamiseksi olisi 
käytettävä kannustinjärjestelmiä, joissa 
esimerkiksi hyvitetään ekoinnovaatioita ja 
myönnetään superbonuksia. Komission 
olisi laskettava kunakin vuonna, missä 
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määrin superbonusten yleinen 
soveltaminen heikentää tavoitetasoa, ja 
jos heikentyminen ylittää 2 grammaa, sen 
olisi palautettava superbonus-kerrointen 
arvoksi 1.

Or. en

Perustelu

Erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen kehittämistä koskevat tutkimus-, 
kehitys-, raaka-aine- ja tuotantokustannukset ovat erittäin korkeita, minkä johdosta tarvitaan 
lisäkannustimia, joilla kannustetaan valmistajia aloittamaan erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen toimittaminen aiottua aiemmin. Superbonukset 
ajavat tätä tarkoitusta mutta saattaisivat myös heikentää tavoitteiden saavuttamista. Siksi 
vuotta 2020 koskevan tavoitteen kumuloituva heikentyminen on vältettävä, jotta voidaan 
turvata bonusten yleinen ympäristövaikutus.

Tarkistus 38
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Euroopan talous on jatkossakin altis 
vakaville energian hintaan liittyville 
riskeille. Ottaen huomioon valmistajien 
tarvitsemat pitkät tutkimus- ja kehitysajat 
on aiheellista asettaa tässä asetuksessa 
vuotta 2025 koskeva tavoite. Ottamalla 
käyttöön vuotta 2025 koskeva 
vähimmäistavoitetaso 100 g CO2/km 
varmistetaan osaltaan, että uusien 
kevyiden kuljetusajoneuvojen 
polttoainetehokkuus paranee edelleen 
vuoden 2020 jälkeen.

Or. en

Tarkistus 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Komissio on arvioinut 
jalanjälkitietojen saatavuutta ja niiden 
käyttöä hyötyparametrina liitteessä I 
olevissa kaavoissa. Nämä tiedot ovat 
saatavilla ja niiden mahdollista käyttöä on 
arvioitu vaikutustenarvioinnissa, ja tämän 
arvioinnin perusteella on tehty päätelmä 
siitä, että vuotta 2020 koskevan kaavan 
hyötyparametrina olisi oltava massa.

(9) Komission olisi arvioitava muita 
hyötyparametreja kuin massaa koskevien 
tietojen saatavuutta ja niiden käyttöä 
hyötyparametrina liitteessä I olevissa 
kaavoissa.

Or. de

Perustelu

Muiden hyötyparametrien kuin massan käyttö toimisi yhä raskaampia ajoneuvoja suosivaa 
suuntausta vastaan ja edistäisi kevyiden mallien valmistusta, jota varten ei nykyisin ole 
kannusteita.

Tarkistus 40
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Asetuksessa säädetään, että komissio 
tekee vaikutustenarvioinnin 
tarkastellakseen uudelleen testimenettelyjä, 
jotta näissä otettaisiin riittävällä tavalla 
huomioon autojen hiilidioksidipäästöjen 
todellinen käyttäytyminen. Tämä työ ei ole 
vielä valmis, mutta se etenee 
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 
talouskomission puitteissa kehitettävän 
World Light Duty Test -menettelyn myötä. 
Tästä syystä asetuksen (EY) N:o 443/2009 
liitteessä I säädetään vuotta 2020 
koskevista päästörajoista, jotka on 
määritetty asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 

(10) Asetuksessa säädetään, että komissio 
tekee vaikutustenarvioinnin 
tarkastellakseen uudelleen testimenettelyjä, 
jotta näissä otettaisiin riittävällä tavalla 
huomioon autojen hiilidioksidipäästöjen 
todellinen käyttäytyminen. Tämä työ ei ole 
vielä valmis, mutta se etenee 
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 
talouskomission puitteissa kehitettävän 
World Light Duty Test -menettelyn myötä. 
Tästä syystä asetuksen (EY) N:o 443/2009 
liitteessä I säädetään vuotta 2020 
koskevista päästörajoista, jotka on 
määritetty asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
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mukaisesti. Kun testimenettelyjä 
muutetaan, olisi liitteessä I vahvistetut rajat 
mukautettava sen varmistamiseksi, että 
valmistajien ja ajoneuvoluokkien normeja 
kiristetään vertailukelpoisella tavalla.

mukaisesti. Testisykli olisi kuitenkin 
sisällytettävä unionin lainsäädäntöön 
mahdollisimman pian sen valmistumisen
jälkeen. Komission olisi harkittava, 
olisiko WLTP-menettelyä täydennettävä 
lisäsäännöksillä, kun se sisällytetään 
unionin lainsäädäntöön, jotta voidaan 
varmistaa, että testimenettelyissä otetaan 
riittävällä tavalla huomioon 
tieliikenteessä ajamisesta todellisuudessa 
syntyvät päästöt. Kun testimenettelyjä 
muutetaan, olisi liitteessä I vahvistetut rajat 
mukautettava sen varmistamiseksi, että 
valmistajien ja ajoneuvoluokkien normeja 
kiristetään vertailukelpoisella tavalla.

Or. de

Perustelu

Kuluttajien olisi voitava pystyä luottamaan valmistajien ilmoittamiin kulutuslukuihin. 
Nykyinen testisykli tarjoaa paljon joustomahdollisuuksia, mutta se ei vastaa todellisuutta. 
WLTP tuo mukanaan parannuksia, mutta sen valmistumiseen menee vielä jonkin verran 
aikaa. Lisäksi oli harkittava EU:n lisäsäännösten käyttöönottamista WLTP:n rinnalle, sillä 
globaali sykli ei voi täysin vastata tilannetta EU:ssa.

Tarkistus 41
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Asetuksessa säädetään, että komissio 
tekee vaikutustenarvioinnin 
tarkastellakseen uudelleen testimenettelyjä, 
jotta näissä otettaisiin riittävällä tavalla 
huomioon autojen hiilidioksidipäästöjen 
todellinen käyttäytyminen. Tämä työ ei ole 
vielä valmis, mutta se etenee 
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 
talouskomission puitteissa kehitettävän 
World Light Duty Test -menettelyn myötä.
Tästä syystä asetuksen (EY) N:o 443/2009 
liitteessä I säädetään vuotta 2020 

(10) Asetuksessa säädetään, että komissio 
tekee vaikutustenarvioinnin 
tarkastellakseen uudelleen testimenettelyjä, 
jotta näissä otettaisiin riittävällä tavalla 
huomioon autojen hiilidioksidipäästöjen 
todellinen käyttäytyminen. Tämä työ ei ole 
vielä valmis, mutta se etenee 
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 
talouskomission puitteissa kehitettävän 
World Light Duty Test -menettelyn myötä.
Tästä syystä ja ottaen huomioon, että 
nykyisessä testisyklissä ei oteta riittävästi 
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koskevista päästörajoista, jotka on 
määritetty asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
mukaisesti. Kun testimenettelyjä
muutetaan, olisi liitteessä I vahvistetut rajat 
mukautettava sen varmistamiseksi, että 
valmistajien ja ajoneuvoluokkien normeja 
kiristetään vertailukelpoisella tavalla.

huomioon henkilöautojen ja kevyiden 
kuljetusajoneuvojen tieliikenteessä 
syntyviä todellisia päästöjä, on erittäin 
tärkeää kehittää nopeasti parannettu 
testisykli. Kun nykyisiä testimenettelyjä, 
jotka on vahvistettu asetuksen (EY) 
N:o 443/2009 liitteessä I, jossa säädetään 
vuotta 2020 koskevista päästörajoista, jotka 
on määritetty asetuksen (EY) N:o 715/2007 
ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen 
XII mukaisesti, muutetaan, olisi liitteessä I 
vahvistetut rajat mukautettava sen 
varmistamiseksi, että valmistajien ja 
ajoneuvoluokkien normeja kiristetään 
vertailukelpoisella tavalla.

Or. en

Tarkistus 42
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Asetuksessa säädetään, että komissio 
tekee vaikutustenarvioinnin 
tarkastellakseen uudelleen testimenettelyjä, 
jotta näissä otettaisiin riittävällä tavalla 
huomioon autojen hiilidioksidipäästöjen 
todellinen käyttäytyminen. Tämä työ ei ole 
vielä valmis, mutta se etenee 
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 
talouskomission puitteissa kehitettävän 
World Light Duty Test -menettelyn myötä. 
Tästä syystä asetuksen (EY) N:o 443/2009 
liitteessä I säädetään vuotta 2020 
koskevista päästörajoista, jotka on 
määritetty asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
mukaisesti. Kun testimenettelyjä 
muutetaan, olisi liitteessä I vahvistetut rajat 
mukautettava sen varmistamiseksi, että 
valmistajien ja ajoneuvoluokkien normeja 

(10) Asetuksessa säädetään, että komissio 
tekee vaikutustenarvioinnin 
tarkastellakseen uudelleen testimenettelyjä, 
jotta näissä otettaisiin riittävällä tavalla 
huomioon autojen hiilidioksidipäästöjen 
todellinen käyttäytyminen. Asetuksen (EY) 
N:o 443/2009 liitteessä I säädetään vuotta 
2020 koskevista päästörajoista, jotka on 
määritetty asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
mukaisesti. Kun testimenettelyjä 
muutetaan, olisi liitteessä I vahvistetut rajat 
mukautettava sen varmistamiseksi, että 
valmistajien ja ajoneuvoluokkien normeja 
kiristetään vertailukelpoisella tavalla. 
Tarkistetut testimenettelyt olisi otettava 
käyttöön viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2016.
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kiristetään vertailukelpoisella tavalla.

Or. fr

Perustelu

Nykyisissä testimenettelyissä ei oteta riittävällä tavalla huomioon ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen todellista käyttäytymistä. Siksi on tarpeen vahvistaa päivämäärä, johon 
mennessä uudet testimenettelyt olisi otettava käyttöön.

Tarkistus 43
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Uusi eurooppalainen testisykli 
(NEDC) on tarkoitus korvata uudella 
WLTP-testisyklillä vuonna 2014. Jotta 
asetuksella (EU) N:o 510/2011 saataisiin 
aikaan ennakoitu päästöjen 
vähentyminen, testimenettelyksi olisi 
vuodesta 2016 alkaen muutettava 
WLTP-testisykli. Kun WLTP:tä 
vuonna 2016 aletaan noudattaa tämän 
asetuksen soveltamiseksi, olisi liitteessä I 
vahvistetut rajat mukautettava sen 
varmistamiseksi, että testisyklit ovat yhtä 
tiukat.

Or. en

Perustelu

Uusi WLTP-sykli olisi otettava käyttöön vuodesta 2016, ja sillä olisi korvattava nykyinen 
NEDC-testisykli.

Tarkistus 44
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(10 a) Maantiekulkuneuvojen nopeudella 
on suuri vaikutus niiden 
polttoaineenkulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin. Jos kevyiden 
kuljetusajoneuvojen nopeutta ei rajoiteta, 
on lisäksi mahdollista, että suurimmista 
nopeuksista vallitsee kilpailua, joka 
saattaa johtaa ylisuuriin 
käyttövoimajärjestelmiin ja tästä 
aiheutuvaan tehottomuuteen hitaammissa 
käyttöoloissa. Tästä syystä on 
asianmukaista laajentaa tiettyjen 
moottoriajoneuvoluokkien 
nopeudenrajoittimien asettamisesta ja 
käytöstä yhteisössä 10 päivänä 
helmikuuta 1992 annetun neuvoston 
direktiivin 92/6/ETY1 soveltamisalaa, jotta 
siihen voitaisiin sisällyttää tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat 
kevyet kuljetusajoneuvot.
_______________
1 EYVL L 57, 2.3.1992, s. 27.

Or. en

Tarkistus 45
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 510/2011 
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti
sekä hyödyntäen innovatiivista 

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti, 
tavoitetasoksi vuodesta 2020 alkaen 110 g 
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teknologiaa, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 147 g CO2/km.

CO2/km.

Or. en

Tarkistus 46
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 510/2011 
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 147 g CO2/km.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 120 g CO2/km.

Or. en

Perustelu

Komission vaikutustenarviointi osoittaa, että vuodelle 2020 ehdotettu 147 gramman 
tavoitetaso ei ole riittävän kunnianhimoinen, kun sitä vertaa henkilöautoille asetettuun 
tavoitteeseen. Kunnianhimoisempi tavoite olisi teknisesti mahdollinen ja säästäisi kuljettajilta 
rahaa.

Tarkistus 47
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 510/2011
1 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 147 g CO2/km.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 128 g CO2/km.

Or. en

Perustelu

Komission vuodelle 2020 ehdottama tavoite vastaa vuoden 2015 tavoitteen kiristämistä 
16 prosentilla kevyiden kuljetusajoneuvojen osalta. Henkilöautojen osalta vuoden 2020 
tavoite vastaa 27 prosentin kiristystä. Kevyiden kuljetusajoneuvojen tavoitteen olisi oltava 
128 g CO2/km, jotta vaatimustaso olisi sama ajoneuvotyypistä riippumatta.

Tarkistus 48
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 510/2011 
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 147 g CO2/km.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 118 g CO2/km.

Or. fr
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Perustelu

Uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen tavoitetaso 118 g CO2/km vastaa uusien henkilöautojen 
tavoitetasoa 95 g CO2/km.

Tarkistus 49
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 510/2011
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 147 g CO2/km.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007, asetuksen 
(EY) N:o 692/2008 liitteiden III ja XII 
sekä Yhdistyneiden kansakuntien 
Euroopan talouskomission sääntöjen 
N:o 83-06 ja 101, sellaisina kuin niitä 
sovelletaan tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä, mukaisesti, 
tavoitetasoksi vuodesta 2020 alkaen 147 g 
CO2/km.

Or. en

Perustelu

Euro 6 -säännön nykyistä versiota (uusi eurooppalainen testisykli (NEDC) ECE R83 ja 
ECE R101) olisi päivitettävä, jotta voidaan varmistaa nyt asetettujen tavoitteiden olevan yhtä 
tiukkoja menettelyjä ja sykliä koskevista kaavailluista muutoksista riippumatta.

Tarkistus 50
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 510/2011 
1 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

 2. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
unionissa rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 147 g CO2/km.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 128 g CO2/km.

Or. en

Tarkistus 51
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 510/2011 
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 147 g CO2/km.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 135 g CO2/km.

Or. en

Perustelu

Komissio ehdotti menettelyssä 2009/0173 uusille kevyille kuljetusajoneuvoille tavoitetasoa 
135 g CO2/km. Koska moottorit ovat tämän jälkeen kehittyneet, on selvää, että tavoite on 
täysin kohtuullinen ja sen saavuttaminen vähentää melkein kaikkien yrityskäyttäjien 
kustannuksia Euroopassa.
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Tarkistus 52
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 510/2011 
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 147 g CO2/km.

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan unionissa 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 125 g CO2/km.

Or. en

Tarkistus 53
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”2 a. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
kevyiden kuljetusajoneuvojen uuden 
ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden sekä 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
mukaisesti, vähimmäistavoitetasoksi 
vuodesta 2025 alkaen 100 g CO2/km.”

Or. en
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Tarkistus 54
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”2 a. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
kevyiden kuljetusajoneuvojen uuden 
ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden sekä 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
mukaisesti, tavoitetasoksi vuodesta 2025 
alkaen 85 g CO2/km.”

Or. en

Tarkistus 55
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”2 a. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
kevyiden kuljetusajoneuvojen uuden 
ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden sekä 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
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mukaisesti, tavoitetasoksi vuodesta 2025 
alkaen 105 g CO2/km.”

Or. en

Perustelu

Pitkän aikavälin tavoite vuodelle 2025 tarjoaa valmistajille pitkän aikavälin 
suunnitteluvarmuutta.

Tarkistus 56
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
1 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”2 a. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
kevyiden kuljetusajoneuvojen uuden 
ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden sekä
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
mukaisesti, tavoitetasoksi vuodesta 2025 
alkaen 100 g CO2/km.”

Or. en

Tarkistus 57
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011 
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan kohta 
seuraavasti: 
”2 a. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
kevyiden kuljetusajoneuvojen uuden 
ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden sekä 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
mukaisesti, tavoitetasoksi vuodesta 2025 
alkaen 95 g CO2/km.”

Or. en

Perustelu

Autoteollisuuden suunnittelusyklit ovat pitkiä, ja teollisuudelle olisi ilmoitettava riittävän 
ajoissa tulevista tavoitetasoista. Ottamalla tässä asetuksessa käyttöön vuotta 2025 koskeva 
tavoitetaso 95 g CO2/km taataan suunnitteluvarmuus ja varmistetaan, että toimia uusien 
pakettiautojen polttoainetehokkuuden parantamiseksi jatketaan vuoden 2020 jälkeen.

Tarkistus 58
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011 
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”2 a. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
unionissa rekisteröityjen uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, joita mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden sekä 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
mukaisesti, tavoitetasoksi vuodesta 2025 
alkaen 90 g CO2/km.”
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Or. fr

Perustelu

Autoteollisuudelle on vahvistettava pitkän aikavälin tavoitteet, jotta se saisi näkyvän 
kiintopisteen.

Tarkistus 59
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011 
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”2 a. Tässä asetuksessa vahvistetaan 
13 artiklan 1 kohdan mukaisesti uusien 
kevyiden kuljetusajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi vuodesta 2025 alkaen 100–
115 g CO2/km.”

Or. de

Perustelu

On tärkeää vahvistaa jo varhaisessa vaiheessa tavoitetasot, jotta voidaan tarjota 
teollisuudelle suunnitteluvarmuutta. On kuitenkin vaikea tietää jo nyt asianmukainen 
tavoitetaso. Tästä syystä on mielekästä ilmoittaa rajat, joiden väliselle alueelle tavoitetaso 
myöhemmin asetetaan. Lukuisten tutkimusten ja asiantuntijalausuntojen mukaan realistinen 
tavoitetaso on välillä 100–115 g CO2/km.

Tarkistus 60
Martin Callanan

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EU) N:o 510/2011 
2 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jäljempänä 4 artiklaa, 8 artiklan 
4 kohdan b ja c alakohtaa, 9 artiklaa ja 
10 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaa ei 
sovelleta valmistajiin, joiden kaikki 
yritykset yhteensä ovat vastuussa alle
500:sta EU:ssa edellisen kalenterivuoden 
aikana rekisteröidystä uudesta kevyestä 
kuljetusajoneuvosta.

4. Jäljempänä 4 artiklaa, 8 artiklan 
4 kohdan b ja c alakohtaa, 9 artiklaa ja 
10 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaa ei 
sovelleta valmistajiin, joiden kaikki 
yritykset yhteensä ovat vastuussa alle
700:sta EU:ssa edellisen kalenterivuoden 
aikana rekisteröidystä uudesta kevyestä
kuljetusajoneuvosta.

Or. en

Perustelu

De minimis -poikkeuksen korottaminen siten, että se koskee alle 700 ajoneuvoa vuodessa 
valmistavia pieniä valmistajia (0,1 prosenttia EU:n myynnistä ja vielä pienempi osuus 
ajokilometreistä), vähentää poikkeuksen piiriin kuuluvien pienyritysten hallinnollista taakkaa 
jopa 25 000 eurolla vuoteen 2020 asti vaarantamatta asetuksen soveltamisalan piiriin 
jäämisestä saatavia ympäristöhyötyjä.

Tarkistus 61
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011 
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lisätään 5 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Superbonusten voimassaolo päättyy 
1 päivänä tammikuuta 2018.”

Or. de

Perustelu

Superbonukset otettiin käyttöön rajoitetuksi ajaksi erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavien ajoneuvojen käyttöönoton nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Niiden 
säilyttäminen olisi vastoin tilapäisen soveltamisen ajatusta ja lisäksi heikentäisi yleistä 
tavoitetta.
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Tarkistus 62
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
5 artikla 

Komission teksti Tarkistus

2 a) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
”5 artikla
Superbonukset
Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä jokainen uusi kevyt 
kuljetusajoneuvo, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g 
CO2/km tai 50 prosenttia 
päästötavoitteensa mukaisesta arvosta, 
vastaa
– 3,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuonna 2014,
– 3,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuonna 2015,
– 2,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuonna 2016,
– kahta kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuodesta 2017.”

Or. en

Perustelu

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Several Member States have agreed on national plans for e-mobility and with 
the help of fiscal and non-fiscal incentives are aiming at the higher penetration of highly 
energy efficient vehicles. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 
reduction technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce 
these technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly 
cost-intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Super-credits are also a method that help to achieve commonly agreed targets on 
an EU level. It should be also stressed that the use of super-credits on EU level does not 
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require any additional financial resources, which is presently an extremely important factor. 
In order to help industry and society move towards cleaner and more sustainable transport, 
and in line with the policy objectives for clean transport, super-credits need to be seen as a 
high-potential instrument. Super-Credits are one important element of the needed framework 
to facilitate the market uptake of ECVs. Higher support for low emitting vehicles must be also 
seen in an international context, where the support of such vehicles is a key policy priority 
(US, Japan and China).

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

Tarkistus 63
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

2 a) Poistetaan 5 artikla.

Or. en

Perustelu

Superbonukset heikentävät valmistajien päästötavoitetta, koska niillä myönnetään 
päästöoikeuksia myydyistä ajoneuvoista, joiden päästöt alittavat 50 g CO2/km. On jo 
huomattava kannustin, että tässä asetuksessa pidetään sähköajoneuvoja päästöttöminä 
ajoneuvoina, sillä sähköajoneuvojen koko tuotanto- ja käyttöketjun kattavat well to wheel 
-päästöt ovat merkittävästi korkeammat kuin 0 g CO2/km. Superbonukset kärjistävät 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen vääristymistä, mikä heikentää ympäristötavoitteiden 
tinkimättömyyttä.

Tarkistus 64
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011 
5 artikla
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Komission teksti Tarkistus

2 a) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
”5 artikla
Superbonukset
Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä jokainen uusi kevyt 
kuljetusajoneuvo, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g 
CO2/km, vastaa
– yhtä kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuodesta 2014.”

Or. en

Perustelu

Superbonukset tekevät asetuksesta vähemmän tiukan. Sähköllä toimivien pakettiautojen ei 
myöskään tarvitse täyttää vuoden 2020 tavoitetasoja, joista keskustellaan kevyiden 
kuljetusajoneuvojen osalta vuosiksi 2017 ja 2020. Superbonukset olisi siksi poistettava tästä 
säädöksestä.

Tarkistus 65
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

2 a) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
”5 artikla
Superbonukset
1. Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä jokainen uusi kevyt 
kuljetusajoneuvo, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g 
CO2/km, vastaa
– 3,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa 
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vuonna 2014,
– 3,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuonna 2015,
– 2,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuonna 2016,
– 1,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuonna 2017,
– yhtä kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuodesta 2018.
Niin kauan kuin superbonusjärjestelmää 
sovelletaan, uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g 
CO2/km, valmistajakohtainen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 
ensimmäisessä kohdassa vahvistettujen 
kertoimien soveltamisessa, saa olla 
enintään 25 000 kevyttä 
kuljetusajoneuvoa.
2. Komissio laskee joka vuosi 28 päivään 
helmikuuta mennessä edellisen 
kalenterivuoden osalta tämän asetuksen 
voimaantulovuodesta alkaen, vaikuttaako 
superbonusten kokonaismäärä 
1 artiklassa vahvistettuun tavoitetasoon. 
Jos tavoitetaso on heikentynyt yli 2 g 
CO2/km, 5 artiklassa ja tämän artiklan 
1 kohdassa vahvistettujen kevyitä 
kuljetusajoneuvoja koskevien kerrointen 
arvoksi palautetaan 1 kyseisen vuoden 
osalta.”

Or. en

Perustelu

Erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen kehittämistä koskevat tutkimus-, 
kehitys-, raaka-aine- ja tuotantokustannukset ovat erittäin korkeita, minkä johdosta tarvitaan 
lisäkannustimia, joilla kannustetaan valmistajia aloittamaan erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen toimittaminen aiottua aiemmin. Superbonukset 
ajavat tätä tarkoitusta mutta voisivat myös heikentää vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamista. 
Siksi vuotta 2020 koskevan tavoitteen kumuloituva heikentyminen on vältettävä, jotta voidaan 
turvata bonusten yleinen ympäristövaikutus.
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Tarkistus 66
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

2 a) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
”5 artikla
Superbonukset
Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä jokainen uusi kevyt 
kuljetusajoneuvo, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g 
CO2/km tai 50 prosenttia 
päästötavoitteensa mukaisesta arvosta, 
vastaa
– 3,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuonna 2014,
– 3,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuonna 2015,
– 2,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuonna 2016,
– kahta kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuodesta 2017.”

Or. en

Perustelu

Superbonukset ovat tehokas väline hiilidioksidipäästöjä vähentävien teknologioiden 
tukemiseen. Markkinatilanne on kuitenkin tällä hetkellä epävarma, minkä vuoksi joustoa on 
oltava jonkin verran.

Tarkistus 67
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Asetus (EU) N:o 510/2011
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b) Lisätään artikla seuraavasti:
”5 a artikla
Nopeudenrajoittimet
Kunkin kevyiden kuljetusajoneuvojen 
valmistajan on 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen ja kunakin seuraavana 
kalenterivuonna varustettava 
valmistamansa kevyet hyötyajoneuvot 
nopeudenrajoittimilla, joissa 
enimmäisnopeus on rajoitettu 
120 kilometriin tunnissa.”

Or. en

Perustelu

Nopeudenrajoittimet ovat erittäin kustannustehokas keino vähentää polttoaineenkulutusta ja 
tarjoaisivat valmistajille mahdollisuuden täyttää tämän asetuksen vähennystavoitteet paljon 
vähäisemmin kustannuksin.

Tarkistus 68
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a) Lisätään artikla seuraavasti:
”5 a artikla

Nopeudenrajoittimet
Vuoteen 2015 mennessä otetaan käyttöön 
nopeudenrajoittimet uusien N1-luokan 
kevyiden kuljetusajoneuvojen 
enimmäisnopeuden rajoittamiseksi 
100 kilometriin tunnissa.”
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Or. en

Tarkistus 69
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b) Lisätään artikla seuraavasti:
”5 a artikla

Nopeudenrajoittimet
Uusien N1-luokan ajoneuvojen 
enimmäisnopeus rajoitetaan 1 päivästä 
tammikuuta 2015 alkaen 90 kilometriin 
tunnissa pakollisten nopeudenrajoittimien 
avulla.”

Or. en

Perustelu

Kaikkien tavarankuljetusajoneuvojen nopeutta on rajoitettu EU:ssa. Pakettiautojen 
jättäminen nopeusrajoitusten ulkopuolelle johtaa epäreiluun kilpailuun kevyiden kuorma-
autojen ja raskaiden pakettiautojen välillä, mikä puolestaan johtaa yhteiskunnallisiin 
vääristymiin sekä liiallisiin päästöihin ja vaarallisiin teihin.

Tarkistus 70
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 b kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b) Lisätään 8 artiklaan kohta 
seuraavasti:
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”4 a. Jos jokin jäsenvaltio direktiivin 
2007/46/EY 12 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti toteaa tuotannon 
vaatimustenmukaisuuden tarkastuksessa, 
että tuotannossa olevan ajoneuvon 
hiilidioksidipäästöt poikkeavat 
huomattavasti tyyppihyväksynnästä, tästä 
poikkeamasta on ilmoitettava komissiolle 
ja ilmoitukseen on liitettävä tämän 
asetuksen liitteessä II täsmennetyt 
yksityiskohtaiset tiedot.
Sen ajoneuvotyypin hiilidioksidipäästöjä, 
jossa poikkeama on todettu, on 
mukautettava vastaavasti, kun lasketaan 
keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
seuraavana kalenterivuonna.”

Or. en

Tarkistus 71
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011 
12 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3 a) Korvataan 12 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”Innovatiivisten teknologioiden avulla 
saavutetut hiilidioksidisäästöt otetaan 
huomioon laitetoimittajan tai 
valmistajan hakemuksesta. Näiden 
teknologioiden avulla saavutettu osuus 
valmistajan päästötavoitteen 
alentumiseen voi olla korkeintaan 3 g 
CO2/km.”

Or. fr
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Tarkistus 72
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
12 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3 a) Korvataan 12 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”1. Innovatiivisten teknologioiden tai 
innovatiivisten teknologioiden 
yhdistelmän (”innovatiivinen 
teknologiapaketti”) avulla saavutetut 
hiilidioksidisäästöt otetaan huomioon 
laitetoimittajan tai valmistajan 
hakemuksesta. Näiden teknologioiden 
avulla saavutettu osuus valmistajan 
päästötavoitteen alentumiseen voi olla 
korkeintaan 7 g CO2/km.”

Or. en

Tarkistus 73
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 b kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3 b) Korvataan 12 artiklan 2 kohdan 
johdantokappale seuraavasti:
”Komissio hyväksyy yksityiskohtaiset 
säännökset tällaisten innovatiivisten 
teknologioiden tai innovatiivisen 
teknologiapaketin hyväksymistä 
koskevasta menettelystä viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
tämän asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa 
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tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Nämä yksityiskohtaiset 
säännökset vastaavat asetuksen (EY) 
N:o 443/2009 12 artiklan 2 kohdan 
mukaisia säännöksiä, ja ne pohjautuvat 
seuraaviin innovatiivisia teknologioita 
koskeviin perusteisiin:”

Or. en

Tarkistus 74
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 510/2011
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten.

Komissio saattaa 1 päivään tammikuuta 
2015 mennessä päätökseen 1 artiklan 
3 kohdassa määritellyn tavoitteen 
uudelleentarkastelun, jonka tavoitteena 
on määrittää:

– keinot, joiden avulla voidaan 
vuoteen 2025 mennessä saavuttaa pitkän 
aikavälin tavoitteena oleva taso 105 g 
CO2/km kustannustehokkaalla tavalla, 
edellyttäen että tämän tavoitteen 
toteutettavuus varmistetaan päivitetyn 
vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella, ja
– tämän tavoitteen täytäntöönpanoon 
liittyvät näkökohdat, mukaan lukien 
liikapäästömaksu.
Tällaisen uudelleentarkastelun ja sitä 
koskevan vaikutustenarvioinnin 
perusteella, johon sisältyy kokonaisarvio 
vaikutuksista autoteollisuuteen ja 
kevyiden kuljetusajoneuvojen käyttäjiin, 
komissio tekee ehdotuksen tämän 
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asetuksen muuttamisesta tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
tavalla, joka on kilpailun kannalta 
mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja 
kestävä.

Or. en

Perustelu

Pitkän aikavälin tavoite vuodelle 2025 tarjoaa valmistajille pitkän aikavälin 
suunnitteluvarmuutta.

Tarkistus 75
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 510/2011
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten.

Komissio toteuttaa 31 päivään joulukuuta 
2014 mennessä vuotta 2025 koskevasta 
tavoitetasosta 85 g CO2/km 
yksityiskohtaisen tutkimuksen, joka kattaa 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat ja jossa selvitetään, 
onko tavoite asianmukainen vai onko 
alhaisempi tavoite perusteltu 
vähäpäästöisten teknologioiden käytön ja 
omaksumisen tai ilmastopolitiikan 
tavoitteiden muuttumisen vuoksi.
Komissio raportoi tutkimuksessa myös 
hyötyparametrista, jolla päästötavoitteet 
eriytetään, ja se voi tarvittaessa tehdä 
ehdotuksia painon korvaamisesta toisella, 
asianmukaisemmalla hyötyparametrilla.

Or. en
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Tarkistus 76
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 510/2011 
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten.

Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten. Päästötavoitteet vuoden 
2020 jälkeistä ajanjaksoa varten asetetaan 
ottaen huomioon 3 kohdassa tarkoitetut 
uudet hiilidioksidipäästöjen 
mittausmenetelmät. Uudet 
mittausmenetelmät määritellään ja 
otetaan käyttöön ennen 31 päivää 
joulukuuta 2014.

Or. en

Tarkistus 77
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 510/2011
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten.

Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten. Uudelleentarkastelun 
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tavoitteena on asettaa kevyiden 
kuljetusajoneuvojen uudelle
ajoneuvokannalle keskimääräisille 
hiilidioksidipäästöille tavoite, joka on 
välillä 100–115 g CO2/km. 
Uudelleentarkasteluun sisältyy 
kokonaisarvio vaikutuksista 
autoteollisuuteen ja siihen liittyviin 
teollisuudenaloihin, ja komissio tekee sen 
perusteella tarvittaessa ehdotuksen tämän 
asetuksen muuttamisesta tavalla, joka on 
kustannustehokas ja kilpailun kannalta 
mahdollisimman neutraali ja jolla 
varmistetaan unionin pitkän aikavälin 
tavoitteiden saavuttaminen 
ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Or. de

Perustelu

On tärkeää vahvistaa jo varhaisessa vaiheessa tavoitetasot, jotta voidaan tarjota 
teollisuudelle suunnitteluvarmuutta. On kuitenkin vaikea tietää jo nyt asianmukainen 
tavoitetaso. Tästä syystä on mielekästä ilmoittaa rajat, joiden väliselle alueelle tavoitetaso 
myöhemmin asetetaan. Lukuisten tutkimusten ja asiantuntijalausuntojen mukaan realistinen 
tavoitetaso on välillä 100–115 g CO2/km.

Tarkistus 78
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 510/2011 
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten.

Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten siten, että tavoitteena on 
tavoitetason 90 g CO2/km saavuttaminen 
vuonna 2025.
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Or. fr

Tarkistus 79
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 510/2011
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten.

Komissio tarkastelee uudelleen 
aikaisintaan vuonna 2017 ja vasta sitten, 
kun uusi testisykli ja testimenettelyt on 
kaikilta osin määritelty ja pantu 
täytäntöön ja ensimmäiset tulokset on 
arvioitu, päästötavoitteet, keinot ja muut 
tämän asetuksen näkökohdat uusien 
kevyiden kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2020 jälkeisiä tavoitteita koskevan ehdotuksen ajankohta vaikuttaa liian varhaiselta, 
sillä uudesta testisyklistä ja siihen liittyvistä menettelyistä ei silloin vielä ole kaikilta osin 
sovittu. On myös otettava huomioon täytäntöönpano ja korrelaatio-ohjelman tulokset, kun 
ehdotetaan uusia tavoitteita vuoden 2020 jälkeiseksi ajaksi, mikä ei ole mahdollista ennen 
vuotta 2017. Ehdotettaessa uusia tavoitteita vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten olisi 
käytettävä perustana WLTP:tä ja asianomaisia menettelyjä. Lisäksi on arvioitava 
sähköajoneuvojen käyttöönottoa ja otettava se huomioon.

Tarkistus 80
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 510/2011
13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

 Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten.

Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten. Tavoitteiden on 
vastattava unionin pitkän aikavälin 
ilmastotavoitteita vuodeksi 2050 ja niiden 
vaatimustason on oltava sama 
henkilöautoille ja kevyille 
hyötyajoneuvoille.

Or. en

Tarkistus 81
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta - 1 a luetelmakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
13 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lisätään 1 a alakohta seuraavasti:
”Jotta voidaan varmistaa, että todellisissa 
olosuhteissa syntyvät päästöt otetaan 
asianmukaisesti huomioon ja että mitatut 
hiilidioksidiarvot ovat täysin 
vertailukelpoisia, komissio varmistaa 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 14 artiklan 
3 kohdan mukaisesti, että ne 
testimenettelyn osatekijät, jotka 
vaikuttavat merkittävästi mitattuihin 
hiilidioksidipäästöihin, määritellään 
tarkasti sen estämiseksi, että valmistajat 
käyttävät testisyklin tarjoamia 
joustomahdollisuuksia.”

Or. en
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Tarkistus 82
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta - 1 b luetelmakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
13 artikla – 6 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lisätään 1 b alakohta seuraavasti:
”Jotta voidaan todentaa, että tuotannossa 
olevien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt 
vastaavat tyyppihyväksynnän arvoja, on 
varmistettava, että ilmanvastusta ja 
vierintävastusta koskevat arvot on saatu 
ajoneuvosta, jonka tuotannon 
vaatimustenmukaisuutta ollaan 
todentamassa.”

Or. en

Tarkistus 83
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta – 1 luetelmakohta
Asetus (EU) N:o 510/2011
13 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

– poistetaan toinen alakohta, Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Säännös, jossa selvennetään, että hiilidioksidipäästöjen tarkistettujen mittausmenetelmien 
soveltamispäivästä alkaen innovatiivisia teknologioita ei enää hyväksytä, olisi säilytettävä.
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Tarkistus 84
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 510/2011
Liite I – 1 kohta – c alakohta – kaava

Komission teksti Tarkistus

 Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 147 + a × 
(M – M0),

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 120 + a × 
(M – M0),

Or. en

Perustelu

Komission vaikutustenarviointi osoittaa, että vuodelle 2020 ehdotettu 147 gramman 
tavoitetaso ei ole riittävän kunnianhimoinen, kun sitä vertaa henkilöautoille asetettuun 
tavoitteeseen. Kunnianhimoisempi tavoite olisi teknisesti mahdollinen ja säästäisi kuljettajilta
rahaa.

Tarkistus 85
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 510/2011
Liite I – 1 kohta – c alakohta – kaava

Komission teksti Tarkistus

 Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 147 + a × 
(M – M0),

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 110 + a × 
(M – M0),

Or. en

Tarkistus 86
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 510/2011 
Liite I – 1 kohta – c alakohta – kaava



PE506.129v01-00 54/60 AM\928481FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

 Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 147 + a × 
(M – M0),

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 128 + a × 
(M – M0),

Or. en

Perustelu

Komission vuodelle 2020 ehdottama tavoite vastaa vuoden 2015 tavoitteen kiristämistä 
16 prosentilla kevyiden kuljetusajoneuvojen osalta. Henkilöautojen osalta vuoden 2020 
tavoite vastaa 27 prosentin kiristystä. Kevyiden kuljetusajoneuvojen tavoitteen olisi oltava 
128 g CO2/km, jotta vaatimustaso olisi sama ajoneuvotyypistä riippumatta.

Tarkistus 87
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 510/2011 
Liite I – 1 kohta – c alakohta – kaava

Komission teksti Tarkistus

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 147 + a × 
(M – M0),

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 118 + a × 
(M – M0),

Or. fr

Perustelu

Uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen tavoitetaso 118 g CO2/km vastaa uusien henkilöautojen 
tavoitetasoa 95 g CO2/km.

Tarkistus 88
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 510/2011
Liite I – 1 kohta – c alakohta – kaava
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Komission teksti Tarkistus

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 147 + a × 
(M – M0),

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 128 + a × 
(M – M0),

Or. en

Tarkistus 89
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 510/2011
Liite I – 1 kohta – c alakohta – kaava

Komission teksti Tarkistus

 Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 147 + a × 
(M – M0),

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 135 + a × 
(M – M0),

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tavoitetaso 147 g CO2/km estää pakettiautojen käyttäjiä hyötymästä paljon 
paremmasta polttoainetaloudesta. Tavoitetaso 135 g CO2/km olisi polttoainetehokkaampi ja 
vähentäisi näin melkein jokaisen yrityksen kuljetuskustannuksia Euroopassa.

Tarkistus 90
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EU) N:o 510/2011
Liite I – 1 kohta – c alakohta – kaava

Komission teksti Tarkistus

 Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 147 + a × 
(M – M0),

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 125 + a × 
(M – M0),

Or. en
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Tarkistus 91
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
Liite I – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) Lisätään liitteessä I olevaan 
1 kohtaan kohta seuraavasti:
”c a) vuodesta 2025:
Hiilidioksidipäästöt = 100 + a × (M – M0),
jossa
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)
M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = *
(*vastaa 100 prosentin kaltevuutta)”

Or. en

Tarkistus 92
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
Liite I – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) Lisätään liitteessä I olevaan 
1 kohtaan kohta seuraavasti:
”c a) vuodesta 2025:
Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 90 + a × 
(M – M0),
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jossa
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)
M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = vastaa 100 prosentin kaltevuutta”

Or. fr

Perustelu

Autoteollisuudelle on asetettava kunnianhimoisia pitkän aikavälin tavoitteita.

Tarkistus 93
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
Liite I – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) Lisätään liitteessä I olevaan 
1 kohtaan kohta seuraavasti:
”c a) vuodesta 2025:
Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 105 + a × 
(M – M0),
jossa
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)
M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = vastaa 100 prosentin kaltevuutta”

Or. en

Tarkistus 94
Carl Schlyter
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
Liite I – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) Lisätään liitteessä I olevaan 
1 kohtaan kohta seuraavasti:

”c a) vuodesta 2025:
Hiilidioksidipäästöt = 85 + a × (M – M0),
jossa
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)
M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = 0,093”

Or. en

Tarkistus 95
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011 
Liite I – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a) Lisätään liitteessä I olevaan 
1 kohtaan kohta seuraavasti:
”c a) vuodesta 2025:
Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 95 + a × 
(M – M0),
jossa
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)
M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
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a = vastaa 100 prosentin kaltevuutta”

Or. en

Tarkistus 96
Carl Schlyter

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 b kohta (uusi)
Direktiivi 92/6/EY
1–2 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 b) Direktiivin 92/6/ETY muuttaminen
Muutetaan neuvoston direktiivi 92/6/ETY1

... päivästä ...kuuta ...* seuraavasti:
a) 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/ETY2

liitteessä II määriteltyjä luokkia.”
b) Korvataan 2 artiklan ensimmäinen 
kohta seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 1 artiklassa 
tarkoitettuja N1-luokan (alaluokka 1 ja 
2) sekä N2-, M2- ja M3-luokan 
moottoriajoneuvoja käytetään tiellä 
ainoastaan, jos niihin on asennettu 
sellainen nopeudenrajoitin, joka estää 
niiden nopeuden kohoamisen 
suuremmaksi kuin 100 kilometriä 
tunnissa.”
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____________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on yksi vuosi tämän asetuksen 
voimaantulosta.
1 EYVL L 57, 2.3.1992, s. 27.
2 EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1.

Or. en

Perustelu

Maantiekulkuneuvojen nopeudella on suuri vaikutus niiden polttoaineenkulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin. Jos kevyillä kuljetusajoneuvoilla ei ole nopeusrajoituksia, 
suurimmista nopeuksista vallitsee kilpailua, joka saattaa johtaa ylisuuriin 
käyttövoimajärjestelmiin ja tästä aiheutuvaan tehottomuuteen hitaammissa käyttöoloissa. 
Tarkistuksella lisätään N1-luokka tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien 
asettamisesta ja käytöstä yhteisössä annetun neuvoston direktiivin 92/6/ETY soveltamisalaan.

Tarkistus 97
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus konsolidoidaan asetukseen, 
jota sillä muutetaan, sen voimaantuloa 
seuraavan kuukauden aikana.

Or. fr


