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Tarkistus 18
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Ottamalla käyttöön 50 g CO2/km 
lisätavoite vuodelle 2025 autetaan 
varmistamaan, että henkilöautojen 
polttoainetehokkuus parantuu edelleen 
vuoden 2020 jälkeen, taloudesta tulee 
vähemmän haavoittuva öljynhinnan 
äkillisille muutoksille ja erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia 
ajoneuvoja levittäytyy markkinoille 
huomattavia määriä, mikä auttaa 
saavuttamaan komission tiedonannossa 
"Etenemissuunnitelma – siirtyminen 
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050"1 asetetut tavoitteet.
_____________________
1 COM(2011)0112.

Or. en

Perustelu

Kesäkuussa 2012 Saksan Bundestag kehotti liittohallitusta tukemaan kunnianhimoista unionin 
tavoitetta 50 g/km vuonna 2025, mikä tukisi kunnianhimoisempia ja kiireellisiä 
eurooppalaisia ilmastotavoitteita.

Tarkistus 19
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) On tarpeen ottaa käyttöön 
60 CO2 g/km lisätavoite vuodelle 2025, 
jotta voidaan varmistaa autonvalmistajille 
ennakoitava poliittinen kehys, jota 
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tarvitaan autojen jatkuvaan 
polttoainetehokkuuden parantamiseen 
vuoden 2020 jälkeen. Se on osa unionin 
ilmastotavoitteiden mukaista 
liikennesektorin hiilestä irrottamista.

Or. en

Tarkistus 20
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Edistyneiden teknologioiden, joilla 
pyritään parantamaan henkilöautojen 
tehokkuutta, maailmanlaajuisten 
markkinoiden edelleen kehittyminen 
vastaa Eurooppa 2020 -strategian 
mukaista resurssitehokasta Eurooppaa 
koskevaa lippulaiva-hanketta, jolla 
edistetään siirtymistä kohti 
resurssitehokasta ja vähähiilistä taloutta 
kestävän kasvun saavuttamiseksi. Tässä 
asetuksessa olisi asetettava vuotta 2025 
koskeva pitkän aikavälin tavoite alan 
innovoinnin vauhdittamiseksi edelleen.

Or. en

Perustelu

Tarve tuottaa polttoainetehokkaampia ajoneuvoja EU:ssa luo arvioiden mukaan 110 000 
uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä erityisesti kemianteollisuudessa ja 
elektroniikkateollisuudessa (McKinsey). Vuoden 2025 tavoitteella 70 g CO2/km 
varmistettaisiin, että investoinnit vaihtoehtoiseen voimansiirtoon jatkuvat ja luovat lisää 
korkean teknologian työpaikkoja Eurooppaan.

Tarkistus 21
Sabine Wils
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Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
ja kestävyyden saavuttaminen edellyttävät, 
että vuodesta 2025 lähtien 
hyötyparametria ja käyrän kaltevuutta ei 
enää käytetä.

Or. en

Perustelu

Erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan ajoneuvoteknologian lisääntyvä 
levittäytyminen markkinoille tekee hyötyparametrin ja käyrän kaltevuuden tarpeettomiksi, kun 
valmistajat saavuttavat nollapäästöt.

Tarkistus 22
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Tässä asetuksessa olisi myönnettävä, 
että teollisuudelle saattaa aiheutua 
haittaa, jos vuoden 2025 tavoite otetaan 
käyttöön myöhemmin. Myöhempi 
käyttöönotto häiritsisi kunnianhimoisen 
vuoden 2025 tavoitteen saavuttamiseksi 
tarvittavan suunnittelun luotettavuutta.

Or. en

Perustelu

Tuottajat pyrkivät suunnittelun luotettavuuteen vuosiksi eteenpäin. Tieto toteutettavissa 
olevista hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä on laajasti saatavilla ja lainsäätäjän olisi siksi 
turvattava se, että investoinnit vähäpäästöisiin ajoneuvoihin kannattavat.

Tarkistus 23
Rebecca Harms
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Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) On aiheellista selventää, että 
tavoitteena olevan tason 95 g CO2/km 
noudattamisen todentamiseksi 
hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 
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 715/200710 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä innovatiivista teknologiaa 
hyödyntäen.

(2) On aiheellista selventää, että 
tavoitteena olevan tason 95 g CO2/km 
noudattamisen todentamiseksi 
hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 
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 715/200710 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä innovatiivista teknologiaa 
hyödyntäen. Komission teettämissä 
tutkimuksissa on kuitenkin käynyt ilmi, 
että kyseisessä asetuksessa säädetyt 
testimenetelmät hiilidioksidipäästöjen 
mittaamiseksi eivät ole estäneet 
valmistajia käyttämästä enenevässä 
määrin joustoa, ja että tämä on johtanut 
väitettyihin hiilidioksidipäästöjen 
vähennyksiin, jotka eivät johdu 
teknologian kehityksestä ja joita ei voida 
saavuttaa todellisessa ajossa liikenteessä. 
Asetusta (EY) N:o 715/2007 olisi tämän 
vuoksi tarkistettava viipymättä, jotta 
voidaan varmistaa, että testimenettelyissä 
otetaan asianmukaisella tavalla 
huomioon autojen hiilidioksidipäästöjen 
tosiasiallinen toteutuminen.

Or. en

Tarkistus 24
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) On aiheellista selventää, että 
tavoitteena olevan tason 95 g CO2/km 
noudattamisen todentamiseksi 
hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 
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 innovatiivista teknologiaa 
hyödyntäen.

(2) On aiheellista selventää, että 
tavoitteena olevan tason 95 g CO2/km 
noudattamisen todentamiseksi 
hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 
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 innovatiivista teknologiaa 
hyödyntäen. Komission teettämissä 
tutkimuksissa on kuitenkin käynyt ilmi, 
että kyseisessä asetuksessa säädetyt 
testimenetelmät hiilidioksidipäästöjen 
mittaamiseksi eivät ole estäneet 
valmistajia käyttämästä enenevässä 
määrin joustoa, ja että nämä ovat 
johtaneet väitettyihin 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin, jotka 
eivät johdu teknologian kehityksestä ja 
joita ei voida saavuttaa todellisessa ajossa 
liikenteessä. 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 testimenettelyjen 
perusteella saadaan täsmällinen kuva 
tieliikenteessä ajamisesta todellisuudessa 
syntyvistä päästöistä. Seuraavana 
askeleena olisi sisällytettävä unionin 
lainsäädäntöön World Light Duty Test -
menettely (WLTP), jota parhaillaan 
kehitetään Yhdistyneiden kansakuntien 
Euroopan talouskomission suojeluksessa. 
Sisällyttäminen olisi tehtävä 
mahdollisimman pian WLTP:n 
valmistuttua. Komission olisi harkittava, 
olisiko WLTP:tä täydennettävä 
lisäsäännöksillä, kun se sisällytetään 
unionin lainsäädäntöön, jotta voidaan 
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varmistaa, että testimenetelmien 
perusteella saadaan täsmällinen kuva 
todellisessa ajossa liikenteessä syntyvistä 
päästöistä.

Or. de

Perustelu

Kuluttajien olisi voitava luottaa valmistajien ilmoittamiin kulutuslukuihin. Nykyiset testisyklit 
tarjoavat monenlaista joustavuutta, mutta eivät kuvasta todellisuutta. WLTP toisi 
parannuksia, mutta sen valmistuminen saattaa kestää vielä jonkin aikaa. Siksi NEDC-
menettelyä olisi tarkistettava ennen kuin WLTP otetaan käyttöön. Tämän lisäksi olisi 
harkittava WLTP:n täydentämistä EU:n lisäsäännöksillä, koska yleinen sykli ei voi kuvastaa 
asianmukaisesti tilannetta unionissa.

Tarkistus 25
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritetyt 
tavoitteet, olisi arvioitava unionin tasolla. 
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta vuodesta 2012 alkaen. 
Maksun suuruuden olisi määräydyttävä 
sen mukaisesti, missä määrin valmistaja 
ei ole saavuttanut tavoitettaan. Maksun 
olisi noustava kuluneen ajan mukaisesti. 
Maksussa olisi otettava huomioon 
teknologiakustannukset, jotta se 
kannustaa riittävän tehokkaasti 
vähentämään henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjä ja todennäköisiä 
korkeampia rajakustannuksia tämän 
asetuksen mukaisesti. 
Liikapäästömaksuista kertyviä määriä 
olisi pidettävä unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.
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Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksu on asetettava riittävän korkealle tasolle, jotta varmistetaan, että kaikki 
valmistajat noudattavat asetusta. Maksussa olisi otettava huomioon teknologiakustannukset, 
jotta se kannustaa riittävän tehokkaasti vähentämään henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä ja 
yksittäisten valmistajien todennäköisiä korkeampia rajakustannuksia, jotka perustuvat 
teknologiakustannuksiin.

Tarkistus 26
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Arviot tavoitteen 95 g CO2/km 
saavuttamisen kustannuksista ovat 
huomattavasti alemmat kuin alkuperäiset 
ennusteet. Tavoitetta pidetään 
toteuttamiskelpoisena ja siten katsotaan, 
että tämän asetuksen soveltamisessa ei 
tarvitse edetä vaiheittain.

Or. en

Perustelu

Komission taustaselvitys osoitti, että 95 gramman tavoite on saavutettavissa vuonna 2020. 
Siksi ei tarvita vaiheittaista käyttöönottoa.

Tarkistus 27
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Fossiilisten polttoaineiden ja 
erityisesti öljyn korkeat ja kaiken aikaa 
kasvavat hinnat ovat uhka talouden 
elpymiselle, energiavarmuudelle ja 
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energian kohtuuhintaisuudelle 
Euroopassa. Öljyn kysynnän huomattava 
kasvu voi johtaa syviin taantumiin, 
kilpailukyvyn laskemiseen ja 
työttömyyden kasvuun. Siksi ensisijaisena 
tavoitteena on oltava vähentää 
riippuvuutta öljystä erityisesti tekemällä 
autoista tehokkaampia ja kestävämpiä.

Or. it

Tarkistus 28
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Ottaen huomioon erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
ajoneuvojen varhaisten sukupolvien 
korkeat tutkimus- ja kehitys- sekä 
yksikkötuotantokustannukset, on 
aiheellista väliaikaisesti ja rajoitetusti 
nopeuttaa ja helpottaa tällaisten 
ajoneuvojen saattamista unionin 
markkinoille niiden kaupallistamisen 
alkuvaiheessa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Superbonukset heikentävät valmistajien päästötavoitetta, koska niillä myönnetään 
päästöoikeuksia myydyistä ajoneuvoista, joiden päästöt alittavat 35 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 lisäävät 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen vääristymää ja heikentävät tämän asetuksen 
ympäristöllistä laatua. Ne olisi sen vuoksi torjuttava.

Tarkistus 29
Corinne Lepage
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Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Ottaen huomioon erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
ajoneuvojen varhaisten sukupolvien 
korkeat tutkimus- ja kehitys- sekä 
yksikkötuotantokustannukset, on 
aiheellista väliaikaisesti ja rajoitetusti 
nopeuttaa ja helpottaa tällaisten 
ajoneuvojen saattamista unionin 
markkinoille niiden kaupallistamisen 
alkuvaiheessa.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Superbonukset saattavat vaarantaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet ja siksi niistä 
olisi päästävä eroon.

Tarkistus 30
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Ottaen huomioon erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
ajoneuvojen varhaisten sukupolvien 
korkeat tutkimus- ja kehitys- sekä 
yksikkötuotantokustannukset, on aiheellista 
väliaikaisesti ja rajoitetusti nopeuttaa ja 
helpottaa tällaisten ajoneuvojen saattamista 
unionin markkinoille niiden 
kaupallistamisen alkuvaiheessa.

(3) Ottaen huomioon erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
ajoneuvojen varhaisten sukupolvien 
korkeat tutkimus- ja kehitys- sekä 
yksikkötuotantokustannukset, on aiheellista 
väliaikaisesti ja rajoitetusti nopeuttaa ja 
helpottaa tällaisten ajoneuvojen saattamista 
unionin markkinoille niiden 
kaupallistamisen alkuvaiheessa lukemalla 
tällaiset ajoneuvot päästöttömiksi 
ajoneuvoiksi vuoteen 2025 asti.

Or. en
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Tarkistus 31
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Ottaen huomioon erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
ajoneuvojen varhaisten sukupolvien 
korkeat tutkimus- ja kehitys- sekä 
yksikkötuotantokustannukset, on aiheellista
väliaikaisesti ja rajoitetusti nopeuttaa ja 
helpottaa tällaisten ajoneuvojen 
saattamista unionin markkinoille niiden 
kaupallistamisen alkuvaiheessa.

(3) Ottaen huomioon erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
ajoneuvojen varhaisten sukupolvien 
korkeat tutkimus- ja kehitys- sekä 
yksikkötuotantokustannukset, on aiheellista
asettaa vuotta 2025 koskeva raja arvo nyt, 
jotta voidaan tarjota varmuutta 
suunnittelulle.

Or. de

Perustelu

Erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen moninkertainen laskenta tekisi 
vuoden 2020 jälkeisen ajanjakson raja-arvosta löysemmän, mikä olisi vastoin asetuksen 
tavoitetta. Vuotta 2025 koskevan raja-arvon käyttöönottaminen lisäisi myös erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen levittäytymistä markkinoille ilman, että vuoden 
2020 raja-arvosta tulee löysempi. Siksi tämä lähestymistapa on parempi kuin superbonusten 
myöntäminen moninkertaiselle laskennalle.

Tarkistus 32
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Vaikka tiettyjen vaihtoehtoisten 
polttoaineiden käyttö voi vähentää 
merkittävästi hiilidioksidipäästöjä 
elinkaaren näkökulmasta, on todettu, että 
tällaisten vaihtoehtoisten polttoaineiden 
tuotannosta aiheutuvat 
hiilidioksidipäästöt ovat korkeammat kuin 
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perinteisistä polttoaineista aiheutuvat. 
Kaikkien ajoneuvojen, myös 
vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien 
ajoneuvojen, käyttöä edeltävät päästöt 
olisi siten otettava huomioon niiden 
markkinaosuuden kasvaessa. Komission 
olisi otettava käyttöön vuoden 2025 
jälkeistä ajanjaksoa varten 
mittausmenetelmiä, joissa otetaan 
huomioon ennen ajoneuvon käyttöä 
aiheutuvat kasvihuonepäästöt.

Or. en

Tarkistus 33
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3a) Jotta erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat 
ajoneuvot ja/tai sähköautot saisivat 
nopeammin jalansijaa markkinoilla, on 
tarpeen kehittää kaikkialla unionissa 
asianmukainen infrastruktuuri 
vaihtoehtoisten polttoaineiden ja sähkön 
toimittamiseksi ajoneuvoille ja myös tiheä 
latauspisteiden verkosto kaikissa 
asianmukaisissa paikoissa, joissa on 
pitkään pysäköitynä paljon sähköautoja, 
kuten liityntäpysäköintipaikoilla. 
Sähköautojen olisi ensisijaisesti 
varastoitava tuuli- ja/tai 
aurinkoenergialla tuotettua 
ylijäämäsähköä. Lisäksi olisi otettava 
Euroopan laajuisesti käyttöön 
vaihdettavat rekisterikilvet, jotta lyhyillä 
matkoilla voidaan käyttää enemmän 
työmatkasähköautoja.

Or. de
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Perustelu

Sähköautot ovat erityisen järkevä tapa varastoida tuuli- ja/tai aurinkoenergialla tuotettua 
ylijäämäsähköä. Asianmukainen infrastruktuuri on kuitenkin heikko. Tämän lisäksi voitaisiin 
Saksan ja Itävallan tapaan käyttää vaihdettavia rekisterikilpiä, joilla ihmisiä kannustetaan 
ostamaan pieni sähköauto päivittäisiä työmatkoja varten samalla kun he säilyttävät 
suuremman auton perheen vapaa-ajanmatkoja varten.

Tarkistus 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 vähennyksistä 
saatava vain marginaalinen hyöty, ei alle 
500 uutta henkilöautoa valmistaviin 
autojenvalmistajiin sovelleta 
päästötavoitetta eikä liikapäästömaksua.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 35
Sophie Auconie

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 

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

liittyvä suuri hallinnollinen taakka ja 
näiden valmistajien myymien autojen 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä 
saatava vain marginaalinen hyöty, ei alle
1 000 uutta henkilöautoa valmistaviin 
autojenvalmistajiin sovelleta 
päästötavoitetta eikä liikapäästömaksua.

Or. fr

Tarkistus 36
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Pieniä valmistajia koskevan 
poikkeuksen myöntämismenettelyä on 
yksinkertaistettava, jotta se olisi 
joustavampi sen osalta, milloin 
valmistajien on haettava poikkeusta ja 
milloin komission on siitä päätettävä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 37
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Poikkeusten myöntämistä kapealla 
erikoisalalla toimiville valmistajille 
koskevaa menettelyä olisi jatkettava 
vuodesta 2020. Jotta kapealla 
erikoisalalla toimivien valmistajien 
vähennyspyrkimykset olisivat 
yhdenmukaisia suurten valmistajien 
kanssa, sovelletaan pieniin valmistajiin 
vuodesta 2020 keskimääräisten päästöjen 

Poistetaan.
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tavoitetta, joka on 45 prosenttia 
alhaisempi kuin vuonna 2007 sovellettu.

Or. en

Tarkistus 38
Phil Bennion

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Poikkeusten myöntämistä kapealla 
erikoisalalla toimiville valmistajille 
koskevaa menettelyä olisi jatkettava 
vuodesta 2020. Jotta kapealla erikoisalalla 
toimivien valmistajien 
vähennyspyrkimykset olisivat 
yhdenmukaisia suurten valmistajien 
kanssa, sovelletaan pieniin valmistajiin 
vuodesta 2020 keskimääräisten päästöjen 
tavoitetta, joka on 45 prosenttia alhaisempi 
kuin vuonna 2007 sovellettu.

(6) Poikkeusten myöntämistä kapealla 
erikoisalalla toimiville valmistajille 
koskevaa menettelyä olisi jatkettava 
vuodesta 2020. Jotta kapealla erikoisalalla 
toimivien valmistajien 
vähennyspyrkimykset olisivat 
yhdenmukaisia suurten valmistajien 
kanssa, sovelletaan pieniin valmistajiin 
vuodesta 2020 keskimääräisten päästöjen 
tavoitetta, joka on 45 prosenttia alhaisempi 
kuin vuonna 2007 sovellettu. Vastaavat 
tavoitteet olisi asetettava vuodelle 2025.

Or. en

Tarkistus 39
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Ottaen huomioon, että 
autoteollisuudelle on annettava riittävästi 
aikaa ja turvattava sen suunnittelun ja 
investointien turvallisuus, tässä 
asetuksessa on asianmukaista määritellä 
viitteellinen tavoite hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiselle vuoteen 2025 mennessä.
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Or. en

Tarkistus 40
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) 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.

(7) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa 
pitkän aikavälin investointeja ja 
innovaatioita, on suositeltavaa antaa 
viitteitä 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. Kertomuksessa 
olisi tarkasteltava aiheutuneita 
hiilidioksidipäästöjä ajoneuvon koko 
elinkaaren aikana (mukaan luettuina 
valmistus ja käytönjälkeiset vaiheet).

Or. it

Tarkistus 41
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa 
pitkän aikavälin investointeja ja 
innovaatioita, on suositeltavaa antaa 
viitteitä siitä, miten tätä asetusta olisi 

(7) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa 
pitkän aikavälin investointeja ja 
innovaatioita, on suositeltavaa antaa 
viitteitä siitä, miten tätä asetusta olisi 
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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.

muutettava vuoden 2020 jälkeisen ajan 
osalta. Näiden viitteiden olisi perustuttava 
unionin pitkän aikavälin 
ilmastotavoitteiden kanssa yhdenmukaisen 
tarvittavan vähennysasteen arviointiin, 
autojen elinkaaren kolmeen vaiheeseen, 
tuotantoon, käyttöön ja käytöstäpoistoon 
liittyvien hiilidioksidipäästöjen 
kokonaistrendien 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.

Or. de

Perustelu

Autojen päästöjen vähentäminen ainoastaan niiden käyttövaiheessa saattaa lisätä elinkaaren 
tuotanto- ja kierrätysvaiheen ympäristövaikutusta. On siis laskettava suunnilleen autojen 
päästötrendit koko elinkaaren aikana, jotta voidaan laatia ehdotuksia vastatoimenpiteiksi 
varhaisessa vaiheessa, mikäli kokonaispäästöt kasvavat huomattavasti.

Tarkistus 42
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) 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 

(7) 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 
tarvittavan vähennysasteen arviointiin ja
sen vaikutuksiin autojen 
kustannustehokkaan hiilidioksidipäästöjen 
vähennysteknologian kehittämiseen. Näin 
ollen on suotavaa, että näitä näkökohtia 
tarkastellaan uudelleen ja että komissio 
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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.

laatii kertomuksen ja tekee tarvittaessa 
ehdotuksia vuoden 2020 jälkeistä aikaa 
koskevista tavoitteista. Unionin pitkän 
aikavälin vähennystavoitteiden 
edellytyksenä on, että tehdään 
maailmanlaajuinen sopimus 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisestä.

Or. pl

Tarkistus 43
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) 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.

(7) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa 
pitkän aikavälin investointeja ja 
innovaatioita, on suositeltavaa määritellä 
uusi hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoite vuoden 2020 jälkeisen 
ajan osalta. Sen tavoitteen olisi 
perustuttava unionin pitkän aikavälin 
ilmastotavoitteiden kanssa yhdenmukaisen 
tarvittavan vähennysasteen arviointiin ja 
autojen kustannustehokkaan 
hiilidioksidipäästöjen vähennysteknologian 
kehittämisen vaikutuksiin.

Or. fr

Tarkistus 44
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) 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.

(7) 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 tässä asetuksessa asetetaan 
tavoite vuodelle 2025 ja että komissio laatii 
kertomuksen hiilidioksidipäästötavoitteista 
uusille henkilöautoille vuonna 2030 ja sen 
jälkeisenä aikana.

Or. en

Perustelu

On tärkeää lähettää autonvalmistajille selkeä poliittinen viesti tarpeesta jatkuvasti vähentää 
päästöjä ja tarjota auto- ja autonosateollisuudelle suunnittelua ja investointeja koskeva 
varmuus. Henkilöautojen tuotesyklien pituus on 5-7 vuotta ka pakettiautojen yli 10 vuotta 
(ACEA), Sen vuoksi on tärkeää sopia tavoitteesta vuodelle 2025 nyt ja asettaa aikataulu 
tavoitteen muuttamiselle vuoden 2030 osalta.

Tarkistus 45
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) 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 

(7) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa 
pitkän aikavälin investointeja ja 
innovaatioita, on suositeltavaa asettaa uusi 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoite
vuoden 2020 jälkeisen ajan osalta. Sen 
tavoitteen olisi perustuttava unionin pitkän 
aikavälin ilmastotavoitteiden kanssa 
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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.

yhdenmukaisen tarvittavan vähennysasteen 
arviointiin ja autojen kustannustehokkaan 
hiilidioksidipäästöjen vähennysteknologian 
kehittämisen vaikutuksiin.

Or. en

Tarkistus 46
Sophie Auconie

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) 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.

(7) 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 heti, kun uudet 
testimenettelyt on vahvistettu ja on saatu 
parempi käsitys meneillään olevasta 
teknisestä kehityksestä. Komissio laatii 
kertomuksen ja tekee tarvittaessa 
ehdotuksia vuoden 2020 jälkeistä aikaa 
koskevista tavoitteista.

Or. fr
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Tarkistus 47
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) 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.

(7) 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. Kertomuksessa 
olisi otettava huomioon 
hiilidioksidipäästöt autojen koko 
elinkaaren ajalta (valmistus ja 
romuttaminen mukaan lukien).

Or. en

Tarkistus 48
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Ekoinnovoinnilla on tärkeä rooli 
uusien henkilöautojen päästöjen 
vähentämisessä. Nykyinen mekanismi 
ekoinnovoinnin kannustamiseksi ei toimi 
asianmukaisesti, mikä johtuu pääasiassa 
henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä 
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vähentävien innovatiivisten 
teknologioiden hyväksymis- ja 
sertifiointimenettelystä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 443/2009 mukaisesti 25 päivänä 
heinäkuuta 2011 annetussa komission 
täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 
725/20111 säädetyistä edellytyksistä. 
Komission olisi muutettava tätä asetusta, 
jotta voidaan keventää ja yksinkertaistaa 
menettelyä, jolla innovatiiviset teknologiat 
hyväksytään ekoinnovoinneiksi.
____________________
1 EUVL L 194, 26.7.2011, s. 19.

Or. en

Tarkistus 49
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Näiden kahden parametrin 
arviointiin on kiinnitettävä erittäin suurta 
huomiota kun otetaan huomioon, että 
kuluttajat tarvitsevat täsmällisiä ja 
luotettavat tietoja hiilidioksidipäästöistä ja 
polttoaineen kulutuksesta voidakseen 
tehdä valistuneita päätöksiä. Nykyisin 
ajoneuvojen todelliset päästöt eroavat 
suuresti päästöjen testisyklissä mitatuista 
luvuista. Siksi on mahdollisimman pian 
kehitettävä tarkempia tuloksia tuottavia 
testisyklejä.

Or. it

Tarkistus 50
Mario Pirillo
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Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 b) Uusille autoille mainittujen 
hiilidioksidipäästöjen saattamiseksi 
paremmin linjaan normaaleissa 
käyttöoloissa tuotettujen todellisten 
päästöjen kanssa komission olisi pyrittävä 
varmistamaan, että uusi kansainvälinen 
kevyiden hyötyajoneuvojen testimenettely 
(World Light-Duty Test Cycle – WLTC/P) 
saadaan valmiiksi mahdollisimman pian 
niin, että se voidaan hyväksyä unionin 
tasolla vuoden 2014 loppuun mennessä ja 
ottaa käyttöön tammikuussa 2017.

Or. it

Tarkistus 51
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) 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 

(8) Asetuksessa säädetään, että komissio 
tekee vaikutustenarvioinnin 
tarkastellakseen uudelleen testimenettelyjä, 
jotta näissä otettaisiin riittävällä tavalla 
huomioon autojen hiilidioksidipäästöjen 
todellinen käyttäytyminen. Tämä työ 
etenee Yhdistyneiden kansakuntien 
Euroopan talouskomission puitteissa 
kehitettävän World Light Duty Test -
menettelyn (WLTP) myötä, ja se olisi 
sisällytettävä valmistuttuaan unionin 
lainsäädäntöön. Kun WLTP sisällytetään 
unionin lainsäädäntöön, komission olisi 
harkittava olisiko sitä täydennettävä 
lisäsäännöksillä erityisesti tämän
asetuksen täytäntöönpanon osalta, jotta 
voidaan varmistaa, että testimenettelyissä 
otetaan asianmukaisella tavalla 
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valmistajien ja ajoneuvoluokkien normeja 
kiristetään vertailukelpoisella tavalla.

huomioon todellisessa ajossa liikenteessä 
syntyvät päästöt. Odotettaessa WLTP:n 
valmistumista 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.

Or. en

Tarkistus 52
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) 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 
kiristetään vertailukelpoisella tavalla.

(8) 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 
kiristetään vertailukelpoisella tavalla. Sen 
mukaisesti, jos WLTP:tä ei ole hyväksytty 
vuoteen 2014 mennessä, komission olisi 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
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muutettava asetuksessa (EY) N:o 
715/2007 säädettyjä mittausmenettelyjä 
ottamaan huomioon liikenteessä olevien 
ajoneuvojen todelliset hiilidioksidipäästöt.

Or. it

Tarkistus 53
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) 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 
kiristetään vertailukelpoisella tavalla.

(8) 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 nykyisen 
testisyklin puutteet olisi pian kehitettävä 
uusi testisykli, joka vastaa autojen 
todellisia päästöjä, ja estettävä erilaiset 
tulkinnat ja poikkeamat jäsenvaltioiden 
välillä. Odotettaessa uuden testisyklin 
hyväksymistä 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.

Or. en
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Tarkistus 54
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) 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 kiristetään vertailukelpoisella 
tavalla.

(8) 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
(WLTP) 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. Sen varmistamiseksi, että 
tämä asetus tuottaa odotetun päästöjen 
vähentymisen, testimenettely olisi 
muutettava 1. tammikuuta 2015 
WLTP:ksi. Kun WLTP:tä aletaan vuonna 
2016 soveltaa tämän asetuksen mukaisiin 
tarkoituksiin, olisi liitteessä I vahvistetut 
rajat mukautettava sen varmistamiseksi, 
että valmistajien ja ajoneuvoluokkien 
normeja kiristetään vertailukelpoisella 
tavalla.

Or. en

Perustelu

On laajasti tunnettua, että nykyinen testisykli ei kuvasta tarkasti todellisia ajo-olosuhteita. 
Uuden WLTP:n viimeistely on pitkällä ja sen odotettaan valmistuvan vuonna 2014. Uusi 
menettely ratkaisee monia nykyisen NEDC-testin ongelmia. Uusi WLTP-sykli ja -menettelyt 
olisi siten hyväksyttävä vuodesta 2016 alkavalle ajanjaksolle.

Tarkistus 55
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders
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Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) 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 
kiristetään vertailukelpoisella tavalla.

(8) 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. Uusi testisykli olisi kuitenkin 
sisällytettävä unionin lainsäädäntöön 
mahdollisimman pian sen valmistumisen 
jälkeen. Komission olisi harkittava, 
olisiko WLTP:tä täydennettävä 
lisäsäännöksillä, kun se sisällytetään 
unionin lainsäädäntöön, jotta voidaan 
varmistaa, että testimenetelmien 
perusteella saadaan täsmällinen kuva 
todellisessa ajossa liikenteessä syntyvistä 
päästöistä. 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 luottaa valmistajien ilmoittamiin kulutuslukuihin. Nykyiset testisyklit 
tarjoavat monenlaista joustavuutta, mutta eivät kuvasta todellisuutta. WLTP toisi 
parannuksia, mutta sen valmistuminen saattaa kestää vielä jonkin aikaa. Tämän lisäksi olisi 
harkittava WLTP:n täydentämistä EU:n lisäsäännöksillä, koska yleinen sykli ei voi kuvastaa 
asianmukaisesti tilannetta unionissa.
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Tarkistus 56
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Liikapäästömaksua olisi muutettava 
niin, että siinä otetaan huomioon
teknologiakustannukset ja tämän 
asetuksen noudattamisesta aiheutuvat 
todennäköisesti korkeammat 
rajakustannukset, jotta maksu kannustaa 
riittävän tehokkaasti ottamaan käyttöön 
parannuksia, jotka vähentävät 
henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä..

Or. en

Tarkistus 57
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Eräät vaihtoehtoiset polttoaineet 
vähentävät merkittävästi 
hiilidioksidipäästöjä, mutta nyt ollaan 
tunnustamassa, että jos koko elinkaari 
otetaan huomioon, näistä vaihtoehtoisista 
polttoaineista aiheutuvat päästöt voivat 
olla korkeammat kuin tavanomaisten 
polttoaineiden. Kaikista vaihtoehtoisista 
polttoaineista aiheutuvat 
energiantuotannon alkupäähän liittyvät 
päästöt olisi siten otettava huomioon, sillä 
näiden polttoaineiden markkinaosuus 
kasvaa.

Or. de
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Perustelu

Asetus 443/2009 koskee ainoastaan ajoneuvojen pakokaasuja, mutta ei päästöjä, joita syntyy 
niin sanottujen päästöttömien ajoneuvojen sähkön tai vedyn tuotannosta, vaikka niiden 
todelliset päästötasot voivat olla huomattavasti korkeampia. Sen varmistamiseksi, että 
valmistajat valitsevat käyttövoimajärjestelmät, joiden kokonaispäästöt ovat pienimmät, tässä 
asetuksessa olisi otettava huomioon alkupään päästöt, kuten on normaalikäytäntönä 
Yhdysvalloissa.

Tarkistus 58
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Tiedonannossa 
”Etenemissuunnitelma – siirtyminen
kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen 
vuonna 2050” suositellaan 54 –
67 prosentin vähennystavoitetta liikenteen 
kokonaispäästöihin. Tarvitaan pitkän 
aikavälin lähestymistapaa, jolla asetetaan 
uusia tavoitteita vuoden 2020 jälkeiselle 
ajalle, jotta autoteollisuutta voidaan 
kannustaa vähentämään 
ensirekisteröityjen ajoneuvojen päästöjä 
enemmän ja tehdä mahdolliseksi eri 
vaihtoehtojen välinen vertailu uusilla 
mittausmenetelmillä ja parametreillä. 
Näillä tavoitteilla olisi tuettava unionin 
johtavaa asemaa vähäpäästöisissä 
ajoneuvoissa kansainvälisellä tasolla, 
edistettävä alan tutkimusta ja kehittämistä 
sekä lisättävä kuluttajien ja markkinoiden 
hyväksyntää vähäpäästöisille 
ajoneuvoille, samalla kun pyritään 
kohtuullisiin hintoihin ja sosiaaliseen 
oikeudenmukaisuuteen. Komission olisi 
esitettävä yksityiskohtainen aikataulu 
kaikkien asiaan liittyvien kysymysten 
tutkimiselle, niistä keskustelemiselle ja 
päättämiselle yhdessä kaikkien 
asiaankuuluvien eturyhmien kanssa, jotta 
voidaan asettaa vuoden 2020 jälkeinen 
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tavoite viimeistään vuonna 2017 niin, että 
teollisuus saa tarvitsemansa läpimenoajan 
tämän tavoitteen noudattamista varten.

Or. en

Tarkistus 59
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä päästötavoitteista poikkeamista 
koskevien sääntöjen täydentämisestä, 
tietovaatimusten muuttamisesta 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailemiseksi ja 
liitteessä I vahvistettavien 
hiilidioksidipäästöjen laskentakaavojen 
mukauttamiseksi muutoksiin, joita tehdään 
ajoneuvon massa-arvoon ja asetuksessa
(EY) N:o 715/2007 tarkoitettuun 
hiilidioksidipäästöjen mittaamista 
koskevaan sääntömääräiseen 
testimenettelyyn. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(12) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä päästötavoitteista poikkeamista 
koskevien sääntöjen täydentämisestä, 
tietovaatimusten muuttamisesta 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailemiseksi ja 
liitteessä I vahvistettavien 
hiilidioksidipäästöjen laskentakaavojen 
mukauttamiseksi muutoksiin, joita tehdään 
ajoneuvon massan ja jalanjäljen arvoon ja
asetuksessa (EY) N:o 715/2007 
tarkoitettuun hiilidioksidipäästöjen 
mittaamista koskevaan sääntömääräiseen 
testimenettelyyn. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 60
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders
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Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä päästötavoitteista poikkeamista 
koskevien sääntöjen täydentämisestä, 
tietovaatimusten muuttamisesta 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailemiseksi ja 
liitteessä I vahvistettavien 
hiilidioksidipäästöjen laskentakaavojen 
mukauttamiseksi muutoksiin, joita tehdään 
ajoneuvon massa-arvoon ja asetuksessa
(EY) N:o 715/2007 tarkoitettuun 
hiilidioksidipäästöjen mittaamista 
koskevaan sääntömääräiseen 
testimenettelyyn. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(12) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä päästötavoitteista poikkeamista 
koskevien sääntöjen täydentämisestä, 
tietovaatimusten muuttamisesta 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailemiseksi ja 
liitteessä I vahvistettavien 
hiilidioksidipäästöjen laskentakaavojen 
mukauttamiseksi muutoksiin, joita tehdään 
ajoneuvon massa-arvoon ja ajoneuvon 
jalanjälkeen ja asetuksessa (EY) N:o 
715/2007 tarkoitettuun 
hiilidioksidipäästöjen mittaamista 
koskevaan sääntömääräiseen 
testimenettelyyn. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. de

Perustelu

Hiilidioksidin raja-arvoissa olisi otettava huomioon myös auton hyötyarvo. Tässä ei ole 
suoraa yhteyttä painon ja hyötyarvon välillä. Ajoneuvon jalanjälki eli sen raideväli 
kerrottuna neljän pyörän välisellä pinta-alalla, antaa paremman arvion hyötyarvosta. Myös 
Yhdysvalloissa jalanjälkeä käytetään hyötyparametrina. Lisäksi voidaan todeta, että 
jalanjäljen käyttö parametrina toimisi yhä raskaampia ajoneuvoja suosivaa suuntausta 
vastaan ja kannustaisi valmistajia suunnittelemaan kevyempiä malleja.

Tarkistus 61
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä päästötavoitteista poikkeamista 
koskevien sääntöjen täydentämisestä, 
tietovaatimusten muuttamisesta 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailemiseksi ja 
liitteessä I vahvistettavien 
hiilidioksidipäästöjen laskentakaavojen 
mukauttamiseksi muutoksiin, joita tehdään 
ajoneuvon massa-arvoon ja asetuksessa
(EY) N:o 715/2007 tarkoitettuun 
hiilidioksidipäästöjen mittaamista 
koskevaan sääntömääräiseen 
testimenettelyyn. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(12) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä päästötavoitteista poikkeamista 
koskevien sääntöjen täydentämisestä, 
tietovaatimusten muuttamisesta 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailemiseksi ja 
liitteessä I vahvistettavien 
hiilidioksidipäästöjen laskentakaavojen 
mukauttamiseksi muutoksiin, joita tehdään 
ajoneuvon jalanjälkiarvoon ja asetuksessa
(EY) N:o 715/2007 tarkoitettuun 
hiilidioksidipäästöjen mittaamista 
koskevaan sääntömääräiseen 
testimenettelyyn. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Auton massa ei ole hyvä indikaattori sen hyödyllisyydestä, minkä vuoksi sitä ei pitäisi käyttää 
päästötavoitteiden määrittämiseen. Jalanjälki sitä vastoin (raideväli kertaa akseliväli) on 
parempi hyödyllisyyden parametri: se on neutraalimpi ja vakaampi, ja siinä otetaan 
paremmin huomioon auton hyödyllisyys. Autonostajat voivat valita auton sen koon mutta 
eivät sen painon perusteella. Jalanjälkeen perustuvalla sääntelyllä annettaisiin valmistajille 
täydet ansiot heidän pyrkimyksistään keventää autojaan.

Tarkistus 62
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä päästötavoitteista poikkeamista 
koskevien sääntöjen täydentämisestä, 
tietovaatimusten muuttamisesta 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailemiseksi ja 
liitteessä I vahvistettavien 
hiilidioksidipäästöjen laskentakaavojen 
mukauttamiseksi muutoksiin, joita tehdään 
ajoneuvon massa-arvoon ja asetuksessa
(EY) N:o 715/2007 tarkoitettuun 
hiilidioksidipäästöjen mittaamista 
koskevaan sääntömääräiseen 
testimenettelyyn. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(12) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädöksiä päästötavoitteista poikkeamista 
koskevien sääntöjen täydentämisestä, 
tietovaatimusten muuttamisesta 
hiilidioksidipäästöjen tarkkailemiseksi ja 
liitteessä I vahvistettavien 
hiilidioksidipäästöjen laskentakaavojen 
mukauttamiseksi muutoksiin, joita tehdään 
ajoneuvon massan ja jalanjäljen arvoon ja
asetuksessa (EY) N:o 715/2007 
tarkoitettuun hiilidioksidipäästöjen 
mittaamista koskevaan sääntömääräiseen 
testimenettelyyn. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 63
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Tulevassa uudelleentarkastelussa olisi 
kuitenkin tarkasteltava alhaisempia 
kustannuksia ja hyötyjä, joita saadaan 
muutettaessa hyötyparametriksi 
jalanjälki.

Or. fr

Tarkistus 64
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Komissio on arvioinut 
jalanjälkitietojen saatavuutta ja niiden 
käyttöä hyötyparametrina liitteessä I 
olevissa kaavoissa. Nämä tiedot ovat 
saatavilla ja niiden mahdollista käyttöä on 
arvioitu vaikutustenarvioinnissa. Tämän 
arvioinnin perusteella on tehty päätelmä 
siitä, että vuotta 2020 koskevan kaavan
hyötyparametrina olisi oltava massa. 
Tulevassa uudelleentarkastelussa olisi 
kuitenkin tarkasteltava alhaisempia 
kustannuksia ja hyötyjä, joita saadaan 
muutettaessa hyötyparametriksi 
jalanjälki.

(14) Komissio on arvioinut 
jalanjälkitietojen saatavuutta ja niiden 
käyttöä hyötyparametrina liitteessä I 
olevissa kaavoissa. Nämä tiedot ovat 
saatavilla ja niiden mahdollista käyttöä on 
arvioitu vaikutustenarvioinnissa. Lisäksi 
massa hyötyparametrina olisi korvattava 
jalanjäljellä erityisesti alhaisempien 
kustannusten perusteella.

Or. en

Tarkistus 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Komissio on arvioinut 
jalanjälkitietojen saatavuutta ja niiden 
käyttöä hyötyparametrina liitteessä I 

(14) Komissio on arvioinut 
jalanjälkitietojen saatavuutta ja niiden 
käyttöä hyötyparametrina liitteessä I 
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olevissa kaavoissa. Nämä tiedot ovat 
saatavilla ja niiden mahdollista käyttöä on 
arvioitu vaikutustenarvioinnissa. Tämän 
arvioinnin perusteella on tehty päätelmä 
siitä, että vuotta 2020 koskevan kaavan 
hyötyparametrina olisi oltava massa.
Tulevassa uudelleentarkastelussa olisi 
kuitenkin tarkasteltava alhaisempia 
kustannuksia ja hyötyjä, joita saadaan 
muutettaessa hyötyparametriksi 
jalanjälki.

olevissa kaavoissa. Nämä tiedot ovat 
saatavilla ja niiden mahdollista käyttöä on 
arvioitu vaikutustenarvioinnissa.
Tuloksena oli se, että vuotta 2020 
koskevan kaavan hyötyparametrina olisi 
oltava massa, koska valmistajat ovat 
suunnitelleet noudattamista koskevat 
kehityspolkunsa vuoteen 2020 sillä 
perusteella, että nykyinen parametri 
säilytetään. Jalanjäljen alhaisemmat 
kustannukset ja hyödyt tekisivät kuitenkin 
sen käytöstä hyötyparametrina 
perustellun vuodesta 2025 alkaen. Jotta 
jatkossa voidaan sulavasi siirtyä massasta 
jalanjälkeen, olisi otettava käyttöön 
jalanjälkeen perustuva kaava, jota 
valmistajat voisivat käyttää vuodesta 2016 
lähtien vaihtoehtona massaan 
perustuvalle kaavalle.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 66
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Komission olisi harkittava uusia 
menettelytapoja pitkän aikavälin 
tavoitteen saavuttamiseksi, erityisesti 
käyrän jyrkkyyttä, hyötyparametria ja 
liikapäästömaksujen järjestelmää. 
Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
kestävyyden saavuttaminen edellyttävät, 
että vuodesta 2025 lähtien 
hyötyparametria ja käyrän kaltevuutta ei 
enää käytetä.
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Or. en

Perustelu

Erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan ajoneuvoteknologian lisääntyvä 
levittäytyminen markkinoille tekee hyötyparametrin ja käyrän kaltevuuden tarpeettomiksi, kun 
valmistajat saavuttavat nollapäästöt.

Tarkistus 67
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja asetuksen
(EY) N:o 692/2008 liitteen II ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä innovatiivisia teknologioita 
hyödyntäen, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 95 g CO2/km.”

”Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja asetuksen
(EY) N:o 692/2008 liitteen XII ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
tavoitetasoksi vuodesta 2020 alkaen 80 g 
CO2/km.”

Or. en

Tarkistus 68
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja asetuksen
(EY) N:o 692/2008 liitteen II ja sen 

”Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja asetuksen
(EY) N:o 692/2008 liitteen XII ja sen 
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täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä innovatiivisia teknologioita 
hyödyntäen, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 95 g CO2/km.”

täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä innovatiivisia teknologioita 
hyödyntäen, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 70 g CO2/km.”

Or. en

Perustelu

Kesäkuussa 2012 Saksan Bundestag kehotti liittohallitusta tukemaan kunnianhimoista unionin 
tavoitetta 70 g/km vuonna 2020, mikä tukisi kunnianhimoisempia ja kiireellisiä 
eurooppalaisia ilmastotavoitteita.

Tarkistus 69
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja asetuksen
(EY) N:o 692/2008 liitteen II ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti
sekä innovatiivisia teknologioita 
hyödyntäen, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 95 g CO2/km.”

”Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja asetuksen
(EY) N:o 692/2008 liitteen XII ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
tavoitetasoksi vuodesta 2020 alkaen
95 g CO2/km.”

Or. en

Perustelu

Tämän lainsäädännön uudelleen tarkastelun olisi keskityttävä keskimääräiseen 
hiilidioksidipäästötavoitteeseen uudessa ajoneuvokannassa. Innovatiivisia teknologioita 
pitäisi säännellä, ja niitä säännellään, eri säädöksellä, asetuksella 725/2011, joka ei ole 
uudelleen tarkasteltavana.

Tarkistus 70
Rebecca Harms
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Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden ja 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
mukaisesti, tavoitetasoksi vuodesta 2025 
60 g CO2/km.”

Or. en

Tarkistus 71
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklan 2 kohdan jälkeen 
kohta seuraavasti:
”Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2025 ja asetuksen 
(EY) N:o 692/2008 liitteen XII ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä innovatiivisia teknologioita 
hyödyntäen, tavoitetasoksi vuodesta 2020 
alkaen 50 g CO2/km.”

Or. de
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Perustelu

Nyt olisi vahvistettava vuotta 2015 koskeva sitova tavoite. Siten luodaan pitkän aikavälin 
kannustimia vähän polttoainetta kuluttavien ajoneuvojen kehittämiseksi. Vuotta 2020 koskeva 
raja-arvo voitaisiin saavuttaa jo nyt käytettävissä olevilla vähän polttoainetta kuluttavilla 
malleilla kaikissa ajoneuvoluokissa.

Tarkistus 72
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden ja 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
mukaisesti sekä innovatiivisia 
teknologioita hyödyntäen, tavoitetasoksi 
vuodesta 2025 65 g CO2/km.”

Or. en

Tarkistus 73
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan kohta 
seuraavasti:
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”Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden ja 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
mukaisesti, tavoitetasoksi vuodesta 2025 
70 g CO2/km.”

Or. en

Tarkistus 74
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden ja 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
mukaisesti, tavoitetasoksi vuodesta 2025 
70 g CO2/km.”

Or. en

Perustelu

Tarve tuottaa polttoainetehokkaampia ajoneuvoja EU:ssa luo arvioiden mukaan 110 000 
uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennessä erityisesti kemianteollisuudessa ja 
elektroniikkateollisuudessa (McKinsey). Ajoneuvojen polttoainetehokkuuden parantaminen 
tuo jokaiselle autoilijalle huomattavat vuosittaiset säästöt.

Tarkistus 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders
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Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklan 2 kohdan jälkeen 
kohta seuraavasti:
”Tässä asetuksessa asetetaan tavoite, 
jonka mukaan vuodesta 2025 alkaen 
uuden autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen taso on 13 artiklan 
5 kohdan mukaisesti välillä 65–
75 g CO2/km.”

Or. de

Perustelu

On tärkeää vahvistaa jo varhaisessa vaiheessa tavoitteet, jotta voidaan tarjota teollisuudelle 
suunnitteluvarmuutta. On kuitenkin vaikea tietää jo nyt asianmukainen tavoite. Tästä syystä 
on mielekästä ilmoittaa rajat, joiden väliselle alueelle tavoite myöhemmin asetetaan. 
Lukuisten tutkimusten ja asiantuntijalausuntojen mukaan realistinen tavoite on välillä 65–
75 g CO2/km.

Tarkistus 76
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklan 2 kohdan jälkeen 
kohta seuraavasti:
”Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2025 ja 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
mukaisesti, tavoitetasoksi vuodesta 2025 
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taso, joka on välillä 65–75 g CO2/km. 
Ennen tämän tavoitteen asettamista 
komissio tekee vaikutustenarvioinnin, 
joka keskittyy uusien autojen 
teknologiseen toteutettavuuteen ja 
mahdollisuuksiin levitä markkinoille.”

Or. it

Tarkistus 77
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Tässä asetuksessa asetetaan uuden 
autokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen, jotka mitataan 
asetuksen (EY) N:o 715/2025 ja 
asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen XII 
ja sen täytäntöönpanotoimenpiteiden 
mukaisesti, tavoitetasoksi vuodesta 2025 
alkaen 60 g CO2/km.”

Or. fr

Perustelu

Ajoneuvojen valmistajilla on oltava pitkän aikavälin kunnianhimoisia tavoitteita. 
Kunnianhimoinen tavoite vuodelle 2025 näyttäisi siten olevan tarpeen.

Tarkistus 78
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a) Lisätään 1 artiklan 2 kohdan jälkeen 
kohta seuraavasti:
”Uusien henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjen mittaamisessa
käytetään 1 päivästä tammikuuta 2017 
alkaen kansainvälistä kevyiden 
hyötyajoneuvojen testimenettelyä (World 
Light-Duty Test Cycle – WLTC/P) 
asetuksessa (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteissä 
vahvistettujen testimenettelyjen sijasta.”

Or. it

Tarkistus 79
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 1 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b) Lisätään artikla seuraavasti:
”1 a artikla
Hyötyparametri ja kaltevuus
Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
kestävyyden saavuttaminen edellyttävät, 
että vuodesta 2025 lähtien 
hyötyparametria ja kaltevuutta ei enää 
käytetä.”

Or. en

Perustelu

Erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan ajoneuvoteknologian lisääntyvä 
levittäytyminen markkinoille tekee hyötyparametrin ja kaltevuuden tarpeettomiksi, kun 
valmistajat saavuttavat nollapäästöt.
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Tarkistus 80
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

2) Lisätään 2 artiklaan 4 kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

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 
henkilöautosta.”

Or. en

Tarkistus 81
Sophie Auconie

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
2 artikla – 4 kohta

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 
henkilöautosta.”

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
1 000:sta EU:ssa edellisen kalenterivuoden 
aikana rekisteröidystä uudesta 
henkilöautosta.”

Or. fr
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Tarkistus 82
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

2 a) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan 
f alakohta seuraavasti:
”f) ”hiilidioksidipäästöillä” henkilöauton 
hiilidioksidipäästöjä, jotka on mitattu 
uuden World Light Duty Test -menettelyn 
(WLTP) mukaisesti. Sellaisten 
henkilöautojen osalta, joita ei ole 
tyyppihyväksytty asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 mukaisesti, 
”hiilidioksidipäästöillä” tarkoitetaan 
hiilidioksidipäästöjä, jotka on mitattu 
asetuksessa (EY) N:o 692/2008 
henkilöautoja varten määritetyn 
mittausmenetelmän mukaisesti tai 
tällaisten henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjen määrittämistä 
koskevien komission hyväksymien 
menettelyjen mukaisesti; tätä kohtaa 
sovellettaessa muutoksia 1 päivänä 
tammikuuta 2016 voimaan tulevien 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja asetuksen 
(EY) N:o 692/2008 mukaisiin 
mittausmenetelmiin sovelletaan siitä 
vuodesta alkaen.”

Or. en

Perustelu

On laajasti tunnettua, että nykyinen testisykli ei vastaa tarkasti todellisia ajo-olosuhteita. 
Uuden WLTP:n viimeistely on pitkällä ja sen odotettaan valmistuvan vuonna 2014. Uusi 
menettely ratkaisee monia nykyisen NEDC-testin ongelmia. Uusi WLTP-sykli ja -menettelyt 
olisi siten hyväksyttävä vuodesta 2016 alkavalle ajanjaksolle.
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Tarkistus 83
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

2 a) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan 
f alakohta seuraavasti:
”f) ”hiilidioksidipäästöillä” henkilöauton 
hiilidioksidipäästöjä, jotka on mitattu 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti 
ja määritelty 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa 
hiilidioksidipäästöjen massaksi 
(yhdistetty). Sellaisten henkilöautojen 
osalta, joita ei ole tyyppihyväksytty 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti, 
”hiilidioksidipäästöillä” tarkoitetaan 
hiilidioksidipäästöjä, jotka on mitattu 
asetuksessa (EY) N:o 692/2008 
henkilöautoja varten määritetyn
mittausmenetelmän mukaisesti tai 
tällaisten henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöjen määrittämistä 
koskevien komission hyväksymien 
menettelyjen mukaisesti; tätä kohtaa 
sovellettaessa käytetään WLTP-testisykliä 
edellä tarkoitettujen mittausmenettelyjen 
sijasta 1 päivästä tammikuuta 2017 
alkaen.”

Or. it

Tarkistus 84
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
4 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a) Lisätään 4 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Tavoitteena olevan tason 95 g CO2/km 
noudattamiseksi otetaan huomioon 
asianomaisena vuonna rekisteröidyt 
kunkin valmistajan kaikki uudet 
henkilöautot.”

Or. en

Perustelu

Komission taustaselvitys osoitti, että 95 gramman tavoite on saavutettavissa vuonna 2020. 
Siksi ei tarvita vaiheittaista käyttöönottoa.

Tarkistus 85
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 artikla 

Komission teksti Tarkistus

3 a) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
”5 artikla
Tavoitteen 95 g CO2/km superbonukset
1. Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi 
henkilöauto, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 35 g CO2/km, on laskettava 1,3 
henkilöautoksi vuosina 2020–2023 ja 
yhdeksi henkilöautoksi vuodesta 2024 
alkaen.
1 a. Kutakin valmistajaa koskevan 
superbonuksista johtuvan 
hiilidioksidipäästötavoitteen 
kasvattamisen ylärajaksi on asetettava 
2 g CO2/km.
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1 b. Käyttämättömiä superbonuksia ei 
voida siirtää osittain tai kokonaan 
kalenterivuodelta seuraavalle.”

Or. en

Perustelu

Superbonuksia voidaan käyttää siirtämään vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
ajoneuvojen kehittämiskustannuksia, mutta niille on asetettava yläraja, jotta voidaan estää 
tavoitteen epäonnistuminen.

Tarkistus 86
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 a) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
”5 artikla
Superbonukset
1) Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi 
henkilöauto, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 prosenttia kunkin valmistajan 
päästötavoitteen mukaisesta arvosta,
vastaa
– 3,5:tä autoa vuonna 2012,
– 3,5:tä autoa vuonna 2013,
– 2,5:tä autoa vuonna 2014,
– 2,5:tä autoa vuonna 2015,
– 2,5:tä autoa vuonna 2016,
– 2,5:tä autoa vuonna 2017,
– 2:ta autoa vuonna 2018,
– 2:ta autoa vuonna 2019,
– 2:ta autoa vuonna 2020.
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1 a) Edellä olevan 1 kohdan mukaista 
moninkertaista laskentaa sovelletaan 
ainoastaan silloin, kun valmistajan 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 
asianomaisen kalenterivuoden aikana 
eivät ylitä valmistajan päästötavoitetta 
enempää kuin 15 prosenttia.
1 b) Vuosina 2016–2020 valmistajat voivat 
säästää 1 kohdassa säädetyt 
superbonukset merkitsemällä ne 
8 artiklan 3 a kohdassa tarkoitettuun 
keskusrekisteriin. Ylimääräiset 
superbonukset merkitään automaattisesti 
keskusrekisteriin.
1 c) 1 päivästä tammikuuta 2016 
31 päivään joulukuuta 2023 valmistajat 
voivat pyytää komissiota ottamaan 
keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskiessaan huomioon osan tai kaikki 
valmistajien 1b kohdan nojalla 
säästämistä superbonuksista.”

Or. de

Perustelu

Valmistajille olisi annettava kannustimia uusien autojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi mahdollisimman paljon. Tässä yhteydessä joustamattomista säännöistä ei ole 
apua. Sen sijaan ajoneuvot, jotka auttavat valmistajaa alittamaan tavoitteensa, olisi 
sisällytettävä kannustinjärjestelmää, jotta voidaan edistää ilmastoystävällistä innovointia. 
Päästövähennykset saavutetaan usein hyppäyksittäin ja runsaina (esimerkiksi silloin, kun 
otetaan käyttöön uusia moottorityyppejä). Siksi valmistajille olisi annettava mahdollisuus 
säästää superbonuksia.

Tarkistus 87
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 a) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
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”5 artikla
Superbonukset
1) Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi 
henkilöauto, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 g CO2/km, vastaa
– 3,5:ta autoa vuonna 2012,
– 3,5:ta autoa vuonna 2013,
– 2,5:ta autoa vuonna 2014,
– 2,5:ta autoa vuonna 2015,
– 2,5:ta autoa vuonna 2016,
– 2,5:ta autoa vuonna 2017,
– 2:ta autoa vuonna 2018,
– 2:ta autoa vuonna 2019,
– 1:tä autoa vuonna 2020.
1 a) Edellä olevan 1 kohdan mukaista 
moninkertaista laskentaa sovelletaan 
(kerrointen perusteella) ainoastaan 
silloin, kun valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt eivät ylitä valmistajan 
päästötavoitetta enempää kuin 
2 grammaa.
1 b) 1 päivästä tammikuuta 2016 
31 päivään joulukuuta 2019 valmistajat 
voivat pyytää komissiota ottamaan 
keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskiessaan huomioon valmistajien 
1 kohdan nojalla kerryttämät 
superbonukset.”

Or. de

Perustelu

Superbonukset otettiin käyttöön vuonna 2009 rajoitetuksi ajaksi erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien ajoneuvojen käyttöönoton nopeuttamiseksi ja 
helpottamiseksi. Tämä väline voidaan säilyttää, mutta sitä ei saa käyttää yleistavoitteen 
tiukentamiseen. Tästä syystä superbonuksille on asetettava yläraja niin, että on selvää, mitä 
kokonaistavoite merkitsee. Tämän tarkistuksen vuoksi 5 a artikla on poistettava.
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Tarkistus 88
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Lisätään 5 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Kertoimien soveltaminen ei saa johtaa 
sen hiilidioksidipäästöjen tason kasvuun 
enempää kuin 2 g CO2/km.”

Or. en

Tarkistus 89
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 3 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b) Lisätään 5 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”5 artiklan mukaisesti sovellettavia 
superbonuksia ei saa säästää niiden 
ottamiseksi huomioon vuoden 2020 
jälkeen.”

Or. en

Tarkistus 90
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 4 kohta
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Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla 

Komission teksti Tarkistus

4) Lisätään 5 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

Poistetaan.

5 a artikla
Tavoitteen 95 g CO2/km superbonukset
1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, 
jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g 
CO2/km, on laskettava 1,3 henkilöautoksi 
vuosina 2020–2023 ja yhdeksi 
henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.
2. Uusien henkilöautojen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 1 
kohdassa vahvistettujen kertoimien 
soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa 
olla yhteensä enintään 20 000 
ensimmäistä kertaa rekisteröitävää 
henkilöautoa valmistajaa kohden.”

Or. en

Perustelu

Vähän päästöjä aiheuttavien autojen kehittämisen ja markkinoinnin edistämiseksi EU:n olisi 
asetettava kunnianhimoiset rajat hiilidioksidipäästöille vuoden 2020 jälkeen sen sijaan, että 
heikennetään vuoden 2020 päästötavoitetta ottamalla huomioon virtuaaliajoneuvoja. Oletus 
sähkö- ja vetyajoneuvojen päästöttömyydestä suosii jo tällaisia tekniikoita unohtamalla 
alkupään päästöt.

Tarkistus 91
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla 

Komission teksti Tarkistus

4) Lisätään 5 artiklan jälkeen artikla Poistetaan.
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seuraavasti:
5 a artikla
Tavoitteen 95 g CO2/km superbonukset
1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, 
jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g 
CO2/km, on laskettava 1,3 henkilöautoksi 
vuosina 2020–2023 ja yhdeksi 
henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.
2. Uusien henkilöautojen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 1 
kohdassa vahvistettujen kertoimien 
soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa 
olla yhteensä enintään 20 000 
ensimmäistä kertaa rekisteröitävää 
henkilöautoa valmistajaa kohden.”

Or. en

Tarkistus 92
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla 

Komission teksti Tarkistus

4) Lisätään 5 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

Poistetaan.

”5 a artikla
Tavoitteen 95 g CO2/km superbonukset
1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, 
jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g 
CO2/km, on laskettava 1,3 henkilöautoksi 
vuosina 2020–2023 ja yhdeksi 
henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.
2. Uusien henkilöautojen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 1 
kohdassa vahvistettujen kertoimien 
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soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa 
olla yhteensä enintään 20 000 
ensimmäistä kertaa rekisteröitävää 
henkilöautoa valmistajaa kohden.”

Or. de

Tarkistus 93
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta 
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tavoitteen 95 g CO2/km superbonukset Erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavien ajoneuvojen 
bonusjärjestelmä markkinatilanteen 
mukaan

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g 
CO2/km, on laskettava 1,3 henkilöautoksi 
vuosina 2020–2023 ja yhdeksi 
henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.

1. Tunnustaen haitan, jonka erittäin 
vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttaviin 
ajoneuvoihin investoivat valmistajat 
joutuvat alussa kantamaan, 4 artiklassa 
tarkoitettua päästötavoitetta olisi 
mukautettava seuraavasti:
a) jokaisen täyden prosenttiyksikön osalta, 
joka uutena myytyjen erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
ajoneuvojen osuus valmistajan 
ajoneuvokannassa alittaa unionin 
markkinoiden keskimääräisen osuuden, 
kyseisen valmistajan 
hiilidioksidipäästötavoitetta vähennetään 
2 g CO2/km.
b) jokaisen täyden prosenttiyksikön osalta, 
joka uutena myytyjen erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
ajoneuvojen osuus valmistajan 
ajoneuvokannassa ylittää unionin 
markkinoiden keskimääräisen osuuden, 
kyseisen valmistajan 
hiilidioksidipäästötavoitetta lisätään 
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2 g CO2/km.
2. Uusien henkilöautojen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 1 
kohdassa vahvistettujen kertoimien 
soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa 
olla yhteensä enintään 20 000 
ensimmäistä kertaa rekisteröitävää 
henkilöautoa valmistajaa kohden.”

2. Jäsenvaltioiden on kunkin vuoden 
28 päivään helmikuuta mennessä 
julkaistava erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
ajoneuvojen lukumäärä valmistajittain 
kyseistä vuotta edeltävältä 
kalenterivuodelta.”

Or. en

Tarkistus 94
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla

Komission teksti Tarkistus

4) Lisätään 5 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

Poistetaan.

”5 a artikla
Tavoitteen 95 g CO2/km superbonukset
1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, 
jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g 
CO2/km, on laskettava 1,3 henkilöautoksi 
vuosina 2020–2023 ja yhdeksi 
henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.
2. Uusien henkilöautojen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 1 
kohdassa vahvistettujen kertoimien 
soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa 
olla yhteensä enintään 20 000 
ensimmäistä kertaa rekisteröitävää 
henkilöautoa valmistajaa kohden.”

Or. de
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Tarkistus 95
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla

Komission teksti Tarkistus

4) Lisätään 5 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

Poistetaan.

”5 a artikla
Tavoitteen 95 g CO2/km superbonukset
1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, 
jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g 
CO2/km, on laskettava 1,3 henkilöautoksi 
vuosina 2020–2023 ja yhdeksi 
henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.
2. Uusien henkilöautojen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 1 
kohdassa vahvistettujen kertoimien 
soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa 
olla yhteensä enintään 20 000 
ensimmäistä kertaa rekisteröitävää 
henkilöautoa valmistajaa kohden.”

Or. en

Tarkistus 96
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla

Komission teksti Tarkistus

4) Lisätään 5 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

Poistetaan.

”5 a artikla
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Tavoitteen 95 g CO2/km superbonukset
1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, 
jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g 
CO2/km, on laskettava 1,3 henkilöautoksi 
vuosina 2020–2023 ja yhdeksi 
henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.
2. Uusien henkilöautojen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 1 
kohdassa vahvistettujen kertoimien 
soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa 
olla yhteensä enintään 20 000 
ensimmäistä kertaa rekisteröitävää 
henkilöautoa valmistajaa kohden.”

Or. fr

Perustelu

Superbonukset saattavat vaarantaa hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet ja siksi niistä 
olisi päästävä eroon.

Tarkistus 97
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla

Komission teksti Tarkistus

4) Lisätään 5 artiklan jälkeen artikla 
seuraavasti:

Poistetaan.

”5 a artikla
Tavoitteen 95 g CO2/km superbonukset
1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, 
jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g 
CO2/km, on laskettava 1,3 henkilöautoksi 
vuosina 2020–2023 ja yhdeksi 
henkilöautoksi vuodesta 2024 alkaen.
2. Uusien henkilöautojen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 1 



AM\931181FI.doc 59/108 PE506.077v02-00

FI

kohdassa vahvistettujen kertoimien 
soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa 
olla yhteensä enintään 20 000 
ensimmäistä kertaa rekisteröitävää 
henkilöautoa valmistajaa kohden.”

Or. en

Perustelu

Superbonukset heikentävät valmistajien päästötavoitetta, koska niillä myönnetään 
päästöoikeuksia myydyistä ajoneuvoista, joiden päästöt alittavat 35 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 lisäävät 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen vääristymää ja heikentävät tämän asetuksen 
ympäristöllistä laatua. Ne olisi sen vuoksi torjuttava.

Tarkistus 98
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, 
on laskettava 1,3 henkilöautoksi vuosina
2020–2023 ja yhdeksi henkilöautoksi 
vuodesta 2024 alkaen.

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km, 
on laskettava 1,5 henkilöautoksi vuosina
2015–2025.

Kertyneet hyvitykset voidaan käyttää 
osittain tai kokonaan minä tahansa 
vuonna kauden 2016–2025 aikana.

Or. en

Tarkistus 99
Mario Pirillo
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km,
on laskettava 1,3 henkilöautoksi vuosina 
2020–2023 ja yhdeksi henkilöautoksi 
vuodesta 2024 alkaen.

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa vuosina 2020–2023 kukin uusi 
henkilöauto, jonka hiilidioksidipäästöt ovat 
alle 35 g CO2/km, vastaa

– 1,3:a henkilöautoa valmistajilla, joilla 
sellaisten uusien ajoneuvojen, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, 
osuus vuotuisesta kokonaismyynnistä on 
2–3 prosenttia,
– 1,5:a henkilöautoa valmistajilla, joilla 
sellaisten uusien ajoneuvojen, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, 
osuus vuotuisesta kokonaismyynnistä on 
3–4 prosenttia,
– 1,7:a henkilöautoa valmistajilla, joilla 
sellaisten uusien ajoneuvojen, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, 
osuus vuotuisesta kokonaismyynnistä on 
yli 4 prosenttia.

Or. it

Tarkistus 100
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, 
on laskettava 1,3 henkilöautoksi vuosina 

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km
tai jonka päästöt ovat alle 50 prosenttia 
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2020–2023 ja yhdeksi henkilöautoksi
vuodesta 2024 alkaen.

liitteen I kaavassa asetetusta 
hiilidioksidipäästötavoitteesta siten, että 
ylärajana on 70 g CO2/km, on laskettava
kahdeksi henkilöautoksi vuodesta 2016
alkaen. Kertyneet hyvitykset voidaan 
käyttää osittain tai kokonaan minä 
tahansa vuonna kauden 2016–2025 
aikana.

Or. fr

Tarkistus 101
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, 
on laskettava 1,3 henkilöautoksi vuosina 
2020–2023 ja yhdeksi henkilöautoksi
vuodesta 2024 alkaen.

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km, 
on laskettava kahdeksi henkilöautoksi 
vuodesta 2016 alkaen.

Or. en

Tarkistus 102
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, 
on laskettava 1,3 henkilöautoksi vuosina 

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km
tai jonka päästöt ovat alle 50 prosenttia 
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2020–2023 ja yhdeksi henkilöautoksi
vuodesta 2024 alkaen.

liitteen I kaavassa asetetusta 
hiilidioksidipäästötavoitteesta siten, että 
ylärajana on 70 g CO2/km, on laskettava
1,5 henkilöautoksi vuodesta 2016 alkaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään luomaan kunnianhimoinen superbonusjärjestelmä, joka kannustaisi 
autoteollisuutta investoimaan vähän päästöjä aiheuttaviin ajoneuvoihin.

Tarkistus 103
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 35 g CO2/km, 
on laskettava 1,3 henkilöautoksi vuosina 
2020–2023 ja yhdeksi henkilöautoksi 
vuodesta 2024 alkaen.

1. Keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä 
laskettaessa kukin uusi henkilöauto, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g CO2/km, 
on laskettava 1,3 henkilöautoksi vuosina 
2020–2023 ja yhdeksi henkilöautoksi 
vuodesta 2024 alkaen.

Or. fr

Perustelu

Jotta ajoneuvojen käyttö voidaan tehdä kansalaisille edullisemmaksi ja saavuttaa tässä 
ehdotuksessa asetetut ympäristötavoitteet, superbonusten on aidosti kannustettava 
kehittämään kaikentyyppisiä puhtaita ajoneuvoja (sähkö, vety jne.). Ehdotettu 35 g CO2/km 
yläraja jättää ulkopuolelle teknologiat, joita nykyisin pidetään puhtaina ja jotka myös 
vastaavat kuluttajien kysyntää. Ylärajaa olisi siten nostettava.

Tarkistus 104
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
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Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Uusien henkilöautojen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 1 
kohdassa vahvistettujen kertoimien 
soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa 
olla yhteensä enintään 20 000 
ensimmäistä kertaa rekisteröitävää 
henkilöautoa valmistajaa kohden.”

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 105
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Uusien henkilöautojen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 1 
kohdassa vahvistettujen kertoimien 
soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa 
olla yhteensä enintään 20 000 
ensimmäistä kertaa rekisteröitävää 
henkilöautoa valmistajaa kohden.”

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 106
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Uusien henkilöautojen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 1 
kohdassa vahvistettujen kertoimien 
soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa 
olla yhteensä enintään 20 000 
ensimmäistä kertaa rekisteröitävää 
henkilöautoa valmistajaa kohden.”

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 107
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Uusien henkilöautojen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 1 
kohdassa vahvistettujen kertoimien 
soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa 
olla yhteensä enintään 20 000 
ensimmäistä kertaa rekisteröitävää 
henkilöautoa valmistajaa kohden.”

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 108
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Uusien henkilöautojen Poistetaan.
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enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 1 
kohdassa vahvistettujen kertoimien 
soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa 
olla yhteensä enintään 20 000 
ensimmäistä kertaa rekisteröitävää 
henkilöautoa valmistajaa kohden.”

Or. en

Tarkistus 109
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Uusien henkilöautojen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 1 
kohdassa vahvistettujen kertoimien 
soveltamisessa vuosina 2020–2023, saa 
olla yhteensä enintään 20 000 
ensimmäistä kertaa rekisteröitävää 
henkilöautoa valmistajaa kohden.”

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Jotta ajoneuvojen käyttö voidaan tehdä kansalaisille edullisemmaksi ja saavuttaa tässä 
ehdotuksessa asetetut ympäristötavoitteet, superbonusten on aidosti kannustettava 
kehittämään kaikentyyppisiä puhtaita ajoneuvoja (sähkö, vety jne.). Ehdotetun ylärajan 
poistaminen kannustaa valmistajia saattamaan markkinoille lisää puhtaita ajoneuvoja ja 
vastaa kuluttajien polttoaineiden hintoja koskevaan huoleen.

Tarkistus 110
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi) 
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a) Lisätään 5 a artiklaan kohta 
seuraavasti:
”2 a. Kertoimien soveltaminen ei saa 
johtaa sen hiilidioksidipäästöjen tason 
kasvuun enempää kuin 2 g CO2/km.”

Or. en

Tarkistus 111
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b) Lisätään 5 a artiklaan kohta 
seuraavasti:
”2 b. 5 artiklan mukaisia superbonuksia 
ei saa säästää niiden ottamiseksi 
huomioon vuoden 2020 jälkeen.”

Or. en

Tarkistus 112
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
5 a artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) Lisätään 5 a artiklan 2 kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:
”2 a. Komissio määrittelee joka vuosi 
28 päivään helmikuuta mennessä 
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edellisen kalenterivuoden osalta tämän 
asetuksen voimaantulovuodesta alkaen, 
muuttaako myönnettyjen superbonusten 
kokonaismäärä olennaisesti 1 artiklassa 
vahvistettua päästötavoitteen tasoa. Jos 
tavoitetaso on heikentynyt yli 2 g CO2/km, 
tämän asetuksen 5 artiklassa vahvistetun 
henkilöautoja koskevan kertoimen arvoksi 
asetetaan 1 kyseisen vuoden osalta.”

Or. it

Tarkistus 113
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) Lisätään 7 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”7 a artikla
Käytössä olevien ajoneuvojen 
vaatimustenmukaisuus
1. Käytössä olevien ajoneuvojen 
vaatimustenmukaisuutta koskevilla 
säännöksillä on varmistettava uusien 
henkilöautojen todelliset 
hiilidioksidipäästöt ja todellinen 
polttoaineenkulutus niiden tavanomaisen 
käyttöiän aikana tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa.
2. Kaikkien käytössä olevien uusien 
henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä 
koskeva vaatimustenmukaisuus 
vahvistetaan testiraportissa, jonka laatii 
riippumaton sertifioitu kolmatta osapuolta 
edustava elin.
3. Jos tavanomaisia käyttöolosuhteita 
vastaavissa testeissä mitatut 
hiilidioksidipäästöt ovat yli 4 prosenttia 
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korkeammat kuin asetuksen 6 artiklan 
2 kohdan mukaisesti valmistajan 
ilmoittamat hiilidioksidipäästöt, komissio 
laskee mittauksissa saadun tiedon 
pohjalta uudelleen hiilidioksidipäästöt 
kyseiselle valmistajalle.”

Or. it

Tarkistus 114
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
8 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4 a) Muutetaan 8 artiklan 4 kohdan 
kolmas alakohta seuraavasti:
”Keskusrekisterin tiedot ja ilmoitus ovat 
julkisesti saatavilla. Kunkin jäsenvaltion 
1 kohdan mukaisesti kirjaamat tiedot ovat 
julkisesti saatavilla riippumatta siitä, onko 
ne sisällytetty keskusrekisteriin.”

Or. en

Perustelu

Seuranta- ja ilmoittamisprosessi on oleellisen tärkeää sen määrittämiselle, noudatetaanko 
päästötavoitteita. Yleisön olisi voitava seurata tätä prosessia sen kaikissa vaiheissa ja 
osallistua prosessiin.

Tarkistus 115
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 4 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
8 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 b) Lisätään 8 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”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, ja ilmoitus on 
julkaistava 10 artiklan mukaisesti. Sen 
ajoneuvotyypin hiilidioksidipäästöjä, jossa 
poikkeama on todettu, on mukautettava 
ottaen poikkeama huomioon, kun 
lasketaan keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä seuraavana 
kalenterivuonna. Komission on 
muutettava seurantaa koskevaa 
asetustaan (EU) N:o 1014/20101 

säännöksillä, jotka saattavat sen tämän 
kohdan mukaiseksi.”
_________
1 EUVL L 293, 11.11.2010, s. 15.

Or. en

Perustelu

On laajasti tunnettua, että nykyinen testisykli ei kuvasta tarkasti todellisia ajo-olosuhteita. 
Kuluttajille tarjottava tieto on sen vuoksi epätarkkaa ja harhaanjohtavaa. On toteutettava 
järjestelyjä, joilla varmistetaan, että arvioinneissa otetaan paremmin huomioon todelliset 
toteutuneet päästöt. Näitä järjestelyjä tarvitaan vielä sittenkin, kun uusi World Light Duty 
Test -menettely hyväksytään.

Tarkistus 116
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Asetus (EY) N:o 443/2009
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) Lisätään 8 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”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 117
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 4 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
8 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b) Lisätään 8 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”4 b. Komissio seuraa ajoneuvotyyppi- ja
valmistajakohtaisesti ilmoitettuja 
todellisia toteutuneita 
hiilidioksidipäästöarvoja parhaiden 
saatavilla olevien tietolähteiden 
perusteella ja esittää vuotuisissa 
seurantakertomuksissaan, miten nämä 
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arvot vastaavat tyyppihyväksynnän 
arvoja.”

Or. en

Tarkistus 118
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 4 c kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
8 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4 c) Muutetaan 8 artiklan 5 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
”Komissio tutkii valmistajien tekemät 
ilmoitukset ja 31 päivään lokakuuta 
mennessä joko vahvistaa 4 kohdan 
mukaiset alustavat laskelmat tai 
muuttaa niitä Valmistajien ilmoitukset ja 
komission tämän kohdan mukaiset 
vahvistukset tai muutokset sekä komission 
6 kohdan mukaiset ilmoitukset ovat 
julkisesti saatavilla.”

Or. en

Perustelu

Seuranta- ja ilmoittamisprosessi on oleellisen tärkeää sen määrittämiselle, noudatetaanko 
päästötavoitteita. Yleisön olisi voitava seurata tätä prosessia sen kaikissa vaiheissa ja 
osallistua prosessiin.

Tarkistus 119
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
8 artikla – 9 kohta – 1 alakohta



PE506.077v02-00 72/108 AM\931181FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

9. Komissio hyväksyy yksityiskohtaiset 
säännöt tässä artiklassa tarkoitetusta 
tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta sekä 
liitteen II soveltamisesta
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

9. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 14 a artiklan 
mukaisesti tässä artiklassa tarkoitetusta 
tietojen seurannasta ja ilmoittamisesta sekä 
liitteen II soveltamisesta.

Or. en

Tarkistus 120
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
9 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

5 a) Korvataan 9 artiklan 2 kohdan 
b alakohta seuraavasti:
”vuodesta 2009 alkaen:
(Päästöylitys × 130 EUR/g CO2/km) × 
uusien henkilöautojen lukumäärä.

Or. en

Tarkistus 121
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 3. Siirretään komissiolle valta antaa 
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täytäntöönpanosäädöksillä 
yksityiskohtaiset menettelyt tämän artiklan
1 kohdan mukaisten liikapäästömaksujen 
perimiseksi. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

14 a artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä menettelyistä tämän artiklan
1 kohdan mukaisten liikapäästömaksujen 
perimiseksi.

Or. en

Tarkistus 122
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 7 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
11 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 4 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:
”Valmistaja, joka kaikkien siihen 
sidossuhteessa olevien yritysten kanssa 
vastaa 10 000–100 000 uudesta unionissa
rekisteröitävästä henkilöautosta 
kalenterivuotta kohden, voi hakea 
poikkeusta liitteen I mukaisesti 
lasketusta päästötavoitteesta.”

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa autokannan hiilidioksidipäästöjen asteittainen kokonaisvähennys, 
pieniin valmistajiin sovellettavaa poikkeusta vähennetään sataan tuhanteen vuodesta 2020 
vuoteen 2030.

Tarkistus 123
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 7 kohta – c a alakohta (uusi)
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Asetus (EY) N:o 443/2009
11 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Lisätään 4 kohdan toiseen 
alakohtaan alakohta seuraavasti:
”c a) jos hakemus liittyy liitteessä I olevan 
1 kohdan d alakohtaan, tavoite, joka on 
joko 65 prosentin vähennys vuoden 2007 
keskimääräisistä hiilidioksidipäästöistä 
tai, kun useamman sidossuhteessa olevan 
yrityksen osalta tehdään yhteinen 
hakemus, 65 prosentin vähennys kyseisten 
yritysten vuonna 2007 tuottamien 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
keskiarvosta.”

Or. en

Tarkistus 124
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

8 a) Korvataan 12 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”Innovatiivisten teknologioiden avulla 
saavutetut hiilidioksidisäästöt otetaan 
huomioon laitetoimittajan tai 
valmistajan hakemuksesta.
Teknologioiden huomioon ottamiseen on 
sisällytettävä vähintään asetuksen (EU) 
N:o 725/2011 7 artiklassa määritelty 
tutkimuslaitoksen vahvistama 
todentamisraportti.
Näiden teknologioiden avulla saavutettu 
osuus valmistajan päästötavoitteen 
alentumiseen voi olla korkeintaan 
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4 g CO2/km ajoneuvoa kohti.”

Or. en

Perustelu

Vaikka ekoinnovoinnit edistävät autoalan innovointia, ne eivät edusta oikein todellista ajoa ja 
hämmentävät kuluttajien mieltä. Niihin ei myöskään liity riittävää avoimuutta valmistajien 
hiilidioksidipäästöistä.

Tarkistus 125
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
12 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

8 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

Tarkistus 126
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 8 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
12 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

8 a) Korvataan 12 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”Innovatiivisten teknologioiden avulla 
saavutetut hiilidioksidisäästöt otetaan 
huomioon laitetoimittajan tai 
valmistajan hakemuksesta.
Tällaiset teknologiat otetaan huomioon 
ainoastaan, jos niiden arvioinnissa 
käytetyt menetelmät kykenevät 
tuottamaan todennettavia, toistettavia ja 
vertailtavia tuloksia.
Näiden teknologioiden avulla saavutettu 
osuus valmistajan päästötason 
alentumiseen voi olla korkeintaan 7 g 
CO2/km.
Tämä osuus luetaan kullekin 
valmistajalle sen prosenttiosuuden 
mukaan, jossa kyseisiä teknologioita 
käytetään valmistajan 
ajoneuvokannassa.”

Or. it

Tarkistus 127
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 9 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

“Komissio hyväksyy 1 kohdassa 
tarkoitettujen innovatiivisten 
teknologioiden hyväksymistä koskevaan 
menettelyyn sovellettavat yksityiskohtaiset 
säännökset täytäntöönpanosäädöksillä. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään tämän asetuksen 14 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

”Komissio hyväksyy 1 kohdassa 
tarkoitettujen innovatiivisten 
teknologioiden hyväksymistä koskevaan 
menettelyyn sovellettavat yksityiskohtaiset 
säännökset täytäntöönpanosäädöksillä. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään tämän asetuksen 14 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä 



AM\931181FI.doc 77/108 PE506.077v02-00

FI

noudattaen.” noudattaen. Vihreiden työpaikkojen 
luominen Euroopan unioniin on otettava 
huomioon positiivisena tekijänä 
hyväksyttäessä innovatiivisia 
teknologioita tai teknologiapaketteja.”

Or. pt

Tarkistus 128
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 2 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:
”2. 31 päivään lokakuuta 2014 mennessä 
sekä sen jälkeen joka kolmas vuosi 
hyväksytään toimenpiteitä liitteen I 
muuttamiseksi siinä tarkoitetun luvun 
F0 mukauttamiseksi uusien 
henkilöautojen kolmen edeltävän 
kalenterivuoden keskimääräiseen 
jalanjälkeen.”

Or. en

Perustelu

Auton massa ei ole hyvä indikaattori sen hyödyllisyydestä, minkä vuoksi sitä ei pitäisi käyttää 
päästötavoitteiden määrittämiseen. Jalanjälki (raideväli kertaa akseliväli) sitä vastoin on 
parempi hyödyllisyyden parametri: se on neutraalimpi ja vakaampi, ja siinä otetaan 
paremmin huomioon auton hyödyllisyys. Autonostajat saattavat valita auton sen koon mutta 
eivät sen painon perusteella. Jalanjälkeen perustuvalla sääntelyllä annettaisiin valmistajille 
täydet ansiot heidän pyrkimyksistään keventää autojaan.

Tarkistus 129
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – -a alakohta (uusi)
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Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 2 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:
”2. 31 päivään lokakuuta 2014 mennessä 
sekä sen jälkeen joka kolmas vuosi 
hyväksytään toimenpiteitä liitteen I 
muuttamiseksi siinä tarkoitettujen 
lukujen M0 ja F0 mukauttamiseksi 
uusien henkilöautojen kolmen edeltävän 
kalenterivuoden keskimääräiseen
massaan tai keskimääräiseen 
jalanjälkeen.”

Or. de

Perustelu

Jalanjäljen käyttö hyötyparametrina toimisi yhä raskaampia ajoneuvoja suosivaa suuntausta 
vastaan ja edistäisi kevyiden mallien valmistusta, jota varten ei nykyisin ole kannusteita.

Tarkistus 130
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 2 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:
”2. 31 päivään lokakuuta 2014 mennessä 
sekä sen jälkeen joka kolmas vuosi 
hyväksytään toimenpiteitä liitteen I 
muuttamiseksi siinä tarkoitetun luvun 
F0 mukauttamiseksi uusien 
henkilöautojen kolmen edeltävän 
kalenterivuoden keskimääräiseen 
jalanjälkeen.”
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Or. en

Tarkistus 131
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

-a) Korvataan 2 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:
”2. 31 päivään lokakuuta 2014 mennessä 
sekä sen jälkeen joka kolmas vuosi 
hyväksytään toimenpiteitä liitteen I 
muuttamiseksi siinä tarkoitetun luvun 
F0 mukauttamiseksi uusien 
henkilöautojen kolmen edeltävän 
kalenterivuoden keskimääräiseen 
jalanjälkeen.”

Or. fr

Tarkistus 132
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Korvataan 3 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:
”3. Komissio aloittaa vuonna 2012 
vaikutusten arvioinnin tarkistaakseen 
vuoteen 2014 mennessä asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 14 artiklan 3 kohdan 
säännösten mukaisesti mainitussa 
asetuksessa säädettyjä 
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hiilidioksidipäästöjen 
mittausmenetelmiä. Komissio tekee 
erityisesti aiheellisia ehdotuksia 
mukauttaakseen näitä menettelyjä siten, 
että ne kuvastavat riittävästi 
ajoneuvojen todellisia 
hiilidioksidipäästöjä. Tarkistettuja 
menettelyjä olisi sovellettava viimeistään 
vuonna 2017. Komissio varmistaa, että 
näitä menettelyjä tarkistetaan 
myöhemmin säännöllisesti.”

Or. fr

Tarkistus 133
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

a a) Lisätään 3 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”Jotta voidaan varmistaa, että todelliset 
toteutuneet 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.
Jos yleisessä testimenettelyssä sallitaan 
sellaisen tekijän vaihtelu, joka vaikuttaa 
mitattuihin hiilidioksidipäästöihin, 
komissio varmistaa, että se sisällyttää 
testimenettelyihin kutakin tällaista 
muuttujaa koskevan mukautuslaskelman, 
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jonka avulla mukautetaan mitatut arvot 
siten, että tekijöiden vaihtelu 
kompensoituu ja mitatut päästöt 
normalisoituvat.”

Or. en

Tarkistus 134
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – a b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 3 kohta – 1 b alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

a b) Lisätään 3 kohtaan 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

Perustelu

Kokemusten mukaan tuotannossa olevilla ajoneuvoilla ei usein päästä niihin alkuperäisiin 
testiarvoihin, jotka saatiin ajoneuvon vauhdin hidastumisesta vapaalla ajettaessa tehdyssä 
testissä. On olennaisen tärkeää, että ajoneuvolle, jonka tuotannon vaatimustenmukaisuutta 
ollaan todentamassa, on tehty testi ajoneuvon vauhdin hidastumisesta vapaalla ajettaessa, 
jotta voidaan todeta sen ilmanvastus ja vierintävastus, ja tiedot on annettava käytettäviksi 
dynamometritestissä, joka kuuluu osana tuotannon vaatimustenmukaisuuden testaukseen.

Tarkistus 135
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – b alakohta
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Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan 3 kohdan toinen alakohta. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Voimassa olevan asetuksen mukaisesti on asianmukaista säilyttää komission velvollisuus 
tarkistaa hiilidioksidipäästöjen mittausmenetelmiä siten, että ne kuvastavat riittävästi 
ajoneuvojen todellisia hiilidioksidipäästöjä, ja sisällyttää 12 artiklassa määritetyt hyväksytyt 
innovatiiviset teknologiat testisykliin. Jotta oltaisiin johdonmukaisia, soveltamispäivästä 
alkaen innovatiivisia teknologioita ei pitäisi enää hyväksyä.

Tarkistus 136
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan 3 kohdan toinen alakohta. Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 137
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 3 kohtaan alakohta 
seuraavasti:
”Jotta voidaan varmistaa, että todelliset 
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toteutuneet 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. Jotta voidaan todentaa, että 
tuotannossa olevien ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöt vastaavat 
tyyppihyväksynnän arvoja, on 
varmistettava, että ajoneuvon vauhdin 
hidastumisesta vapaalla ajettaessa 
tehdystä testistä johdetut, dynamometrin 
säätämisessä käytettävät vastusta koskevat 
arvot on saatu ajoneuvosta, jonka 
tuotannon vaatimustenmukaisuutta 
ollaan todentamassa.”

Or. en

Perustelu

On laajasti tunnettua, että nykyinen testisykli ei kuvasta tarkasti todellisia ajo-olosuhteita. 
Kuluttajille tarjottava tieto on sen vuoksi epätarkkaa ja harhaanjohtavaa. On toteutettava 
järjestelyjä, joilla varmistetaan, että arvioinnit kuvastavat paremmin todellisia toteutuneita 
päästöjä. Näitä järjestelyjä tarvitaan vielä sittenkin, kun uusi World Light Duty Test -
menettely hyväksytään.

Tarkistus 138
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 3 a kohta seuraavasti:
”3 a) Komissio tarkastelee, mitä hyötyjä 
saataisiin, jos varmistettaisiin, että 
tyyppihyväksynnän 
hiilidioksidipäästöarvot kattavat päästöt, 
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jotka johtuvat ajoneuvon eniten energiaa 
kuluttavista laitteista, ja esittää 
tarvittaessa tätä koskevia ehdotuksia, 
jotka tulisivat voimaan vuoden 2020 
jälkeen.”

Or. en

Perustelu

Energiaa kuluttavat laitteet, esimerkiksi ilmastointi ja valot, ovat nykyään sammutettuina 
testimenettelyissä, mikä lisää tyyppihyväksyntäpäästöarvojen ja todellisten päästöjen välistä 
eroa ja johtaa näin kuluttajia harhaan.

Tarkistus 139
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille 
vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten ja 
tarkastelee asianmukaisesti 
mahdollisuutta asettaa yhdenmukainen 
tavoite kaikille valmistajille.

Or. it

Tarkistus 140
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio toteuttaa 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä vuotta 2025 
koskevasta tavoitetasosta 60 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 antaa osana kyseistä tutkimusta 
selvityksen henkilöautojen tuotantoketjun 
alkupään päästöistä ja voi tarvittaessa 
tehdä ehdotuksia siitä, miten nämä 
päästöt olisi otettava huomioon tässä 
asetuksessa.

Or. en

Tarkistus 141
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille 
vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten, 
mukaan lukien vuotta 2025 koskeva 
tavoitetaso 60 g CO2/km.

Or. fr
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Tarkistus 142
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat ja tekee Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa:

– asetetaan hiilidioksidipäästötavoitteet 
uusille henkilöautoille vuoden 2020 
jälkeistä ajanjaksoa varten;
– tarkastellaan kaikkiin ajoneuvojen 
valmistajiin sovellettavaa yhdenmukaista 
tavoitetta, johon ei sisälly minkäänlaista 
hyötykriteeriä;
– tarkastellaan mahdollisesti 
mukautettua tavoitetta, joka perustuu 
hyötykriteeriin, jalanjälkeen ja 
eurooppalaisesta 
moottoriajoneuvokannasta käytettävissä 
oleviin viimeisimpiin tietoihin;
– tarkastellaan vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten asetettujen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden jatkuvaa, 
vähittäistä alentamista monivuotiselta 
pohjalta, mahdollisesti myös 
päästöhyvitysjärjestelmää;
– vahvistetaan järjestelyt, joilla otetaan 
käyttöön uusi testisykli, joka edustaa 
entistä paremmin todellisia 
eurooppalaisia liikenneolosuhteita 
kattavalla tavalla, joka sopii yhteen 
asetuksen (EY) N:o 715/2007, asetuksen 
(EY) N:o 443/2009 sekä kuluttajien 
mahdollisuudesta saada uusien 
henkilöautojen markkinoinnin yhteydessä 
polttoainetaloutta ja hiilidioksidipäästöjä 
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koskevia tietoja annetun direktiivin 
1999/94/EY yhteisen tarkistuksen kanssa.

Or. fr

Perustelu

Vuoden 2020 jälkeisellä ajanjaksolla olisi oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden vuoksi 
sovellettava samaa hiilidioksidipäästötavoitetta kaikkiin valmistajiin. Komission olisi ennen 
vuoden 2014 loppua tehtävä kattava lainsäädäntöehdotus, johon sisältyy testisyklin tarkistus 
ja joka kattaa sekä hiilidioksidipäästö- että Euro-päästönormit ja direktiivin ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästömerkinnästä.

Tarkistus 143
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille 
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 144
Chris Davies
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Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio tarkastelee 1 päivään
tammikuuta 2018 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat määrittääkseen

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2025 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 70 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, sekä
– tämän tavoitteen täytäntöönpanoon 
liittyvät näkökohdat, mukaan lukien 
liikapäästömaksu.
Komissio ottaa huomioon tämän 
uudelleentarkastelun ja siihen liittyvän 
vaikutustenarvioinnin, johon sisältyy 
kokonaisarvio vaikutuksista 
autoteollisuuteen ja siihen liittyviin 
teollisuudenaloihin, ja tekee tarvittaessa 
ehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamisesta tavalla, joka on kilpailun 
kannalta mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja 
kestävä.

Or. en

Tarkistus 145
Elena Oana Antonescu

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta



AM\931181FI.doc 89/108 PE506.077v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 146
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2015 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille 
vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten.

Or. en

Perustelu

Uudet tavoitteet vuoden 2020 jälkeiselle ajanjaksolle olisi hyväksyttävä mieluiten vuoden 
2017 loppuun mennessä, jotta varmistetaan, että autoteollisuudella on vielä riittävästi aikaa 
saavuttaa vasta asetetut tavoitteet. Sen vuoksi komission olisi ehdotettava, että tavoitteita 
tarkastellaan uudelleen vuoden 2015 loppuun mennessä.
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Tarkistus 147
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2017 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille 
vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten. 
Jos uuden sääntömääräisen 
testimenettelyn käyttöönotto aiheuttaa 
muutoksia, ne on otettava huomioon 
13 artiklan 17 kohdan mukaisesti 
täytäntöön pantavissa toimenpiteissä.

Or. de

Perustelu

Markkinoiden kehittymistä olisi seurattava ennen pitkän aikavälin tavoitteen asettamista. 
Tuntuisi ennenaikaiselta asettaa jo vuonna 2014 uusi raja-arvo, joka tulisi voimaan vasta 
vuoden 2020 jälkeen, koska vielä ei ole selvää, mitkä teknologiat vakiintuvat markkinoilla. 
Sääntömääräiseen testimenettelyyn tehtävät muutokset vaikuttavat päästötavoitteisiin. 
Tavoitteita olisi sen vuoksi tarkasteltava uudelleen, jos otetaan käyttöön uusi menettely.

Tarkistus 148
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 

5. Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2017 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
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asetuksen näkökohdat uusien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille 
vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten.

asetuksen näkökohdat uusien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille
vuotta 2030 ja vuoden 2030 jälkeistä 
ajanjaksoa varten.

Or. en

Perustelu

Jotta autoteollisuus ja autonosia valmistava teollisuus pystyvät tekemään pitkän aikavälin 
investointeja ja innovointeja, on tarpeen ottaa huomioon tuotesyklit, joiden pituus on 
henkilöautojen osalta 5–7 vuotta ja pakettiautojen osalta yli 10 vuotta (ACEA). Sen vuoksi on 
syytä sopia vuotta 2030 koskeva tavoite vuonna 2017.

Tarkistus 149
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille 
vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten, 
mukaan lukien vuotta 2025 koskeva 
tavoitetaso 70 g CO2/km.

Komissio tekee tämän 
uudelleentarkastelun ja siihen liittyvän 
vaikutustenarvioinnin perusteella 
ehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamisesta tavalla, joka on kilpailun 
kannalta neutraali sekä kestävä ja 
sosiaalisesti oikeudenmukainen. 
Asetuksen muuttamisesta tehtävän 
ehdotuksen on oltava yhdenmukainen 
unionin pitkän aikavälin 
ilmastotavoitteita vuodeksi 2050 koskevan 
kustannustehokkaan kehityspolun kanssa 
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ja siinä asetettavan vaatimustason on 
oltava sama henkilöautoille ja kevyille 
hyötyajoneuvoille.

Or. en

Tarkistus 150
Sophie Auconie

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2017 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille 
vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten.

Or. fr

Perustelu

Ennen näiden säännösten uudelleentarkastelua komission olisi odotettava, että uudet 
testimenettelyt on vahvistettu ja teknisen kehityksen suunnasta on saatu parempi käsitys. Sillä 
on silloin selkeämpi käsitys tilanteesta ja mahdollisuuksista vähentää edelleen 
hiilidioksidipäästöjä.

Tarkistus 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio tarkastelee 31 päivään 5. Komissio tarkastelee 31 päivään 
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joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille 
vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten.

joulukuuta 2014 mennessä uudelleen 
päästötavoitteet, keinot ja muut tämän 
asetuksen näkökohdat uusien 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi uusille henkilöautoille 
vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa varten.
Uudelleentarkastelun tarkoituksena on 
asettaa vuoden 2025 jälkeistä ajanjaksoa 
varten uudelle autokannalle 
keskimääräiset päästötavoitteet, joiden 
taso on 65–75 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 65–75 g CO2/km.

Tarkistus 152
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Lisätään 6 kohdan jälkeen kohta 
seuraavasti:
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”6 a) Komissio julkaisee viimeistään 
vuonna 2016 kertomuksen, jossa 
tarkastellaan vaihtoehtoisten 
polttoaineiden kehitystä ja niihin liittyviä 
tuotantoketjun alkupään päästöjä. 
Komissio tekee kertomuksessa ehdotuksia 
siitä, voidaanko niin kutsuttujen 
päästöttömien ajoneuvojen synnyttämät 
päästöt ottaa huomioon tässä asetuksessa 
ja miten.”

Or. de

Perustelu

Asetus N:o 443/2009 koskee ainoastaan ajoneuvojen pakokaasuja, mutta ei päästöjä, joita 
syntyy niin sanottujen päästöttömien ajoneuvojen sähkön tai vedyn tuotannosta, vaikka niiden 
todelliset päästötasot voivat olla huomattavasti korkeampia. Sen varmistamiseksi, että 
valmistajat valitsevat käyttövoimajärjestelmät, joiden kokonaispäästöt ovat pienimmät, tässä 
asetuksessa olisi otettava huomioon alkupään päästöt, kuten on normaalikäytäntönä 
Yhdysvalloissa.

Tarkistus 153
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 10 kohta – d alakohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
13 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 14 a artiklan 
mukaisesti liitteessä I olevien kaavojen 
muuttamiseksi, jotta niissä otettaisiin 
huomioon kaikki asetuksessa (EY) N:o 
715/2007 ja asetuksessa (EY) N:o 
692/2008 tarkoitettuun 
hiilidioksidipäästöjen mittaamista 
koskevaan sääntömääräiseen 
testimenettelyyn tehdyt muutokset, samalla
kun varmistetaan, että erilaisia hyötyjä 
tarjoavien ajoneuvojen ja valmistajien 
vähennysvaatimukset ovat vanhassa ja 
uudessa testimenettelyssä tiukkuudeltaan 

7. Komissio tekee parlamentille ja 
neuvostolle 14 artiklassa säädettyä 
komiteamenettelyä noudattaen ehdotuksia 
kaikkien asetuksessa (EY) N:o 715/2007 ja 
asetuksessa (EY) N:o 692/2008 
tarkoitettuun hiilidioksidipäästöjen 
mittaamista koskevaan sääntömääräiseen 
testimenettelyyn tehtyjen muutosten 
huomioon ottamiseksi. Samalla se 
varmistaa mahdollisuuksien mukaan, että 
erilaisia hyötyjä tarjoavien ajoneuvojen ja 
valmistajien vähennysvaatimukset ovat 
vanhassa ja uudessa testimenettelyssä 
tiukkuudeltaan vertailukelpoisia.
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vertailukelpoisia." Poikkeaminen hiilidioksidipäästöjä 
koskevista tavoitteista uuden 
testausjärjestelmän käyttöönoton myötä 
on kompensoitava sellaisen todellisen 
mukauttamisohjelman avulla, joka kattaa 
kaikki ajoneuvoluokat, tekniikat ja 
valmistajat. Samalla komissio tarjoaa 
valmistajille mahdollisuuden ehdottaa 
viimeistään vuonna 2020 vertailevien 
mittausten perusteella yksittäisiä malleja, 
variantteja ja versioita koskevia 
muuntokertoimia, joita voitaisiin käyttää 
seurantatarkoituksiin komission 
ehdottamien mukautusten sijasta. Tätä 
tarkoitusta varten komissio tekee 
asianmukaisia ehdotuksia 3 ja 8 artiklan 
muuttamiseksi.

Or. de

Perustelu

Testisykliin tehtävät muutokset olisi avoimuuden ja demokraattisen oikeutuksen vuoksi 
otettava käyttöön komiteamenettelyä noudattaen. Mukauttamisohjelmalla on kompensoitava 
poikkeaminen tavoitteista uuden testimenettelyn käyttöönoton myötä. Valmistajille tarjottava 
vaihtoehto antaisi näille mahdollisuuden korjata tilapäisesti komission menetelmästä 
poikkeamiset, jotka ovat niin suuria, ettei seurantamenettely pysty käsittelemään niitä.

Tarkistus 154
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 12 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

12 a) Korvataan liitteessä I olevan
1 kohdan b alakohta seuraavasti:
”b) Vuodesta 2016 alkaen sovelletaan 
jompaakumpaa seuraavista kaavoista:
i) Hiilidioksidipäästöt = 130 + a × (M –
M0)
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jossa
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)
M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo a = 0,0457.
ii) Hiilidioksidipäästöt = 130 + b × (F –
F0),
jossa
F = ajoneuvon jalanjälki neliömetreinä 
(m²)
F0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo b = 17,6.”

Or. de

Perustelu

Valmistajien vuotta 2015 koskeva suunnitelma perustuu nykyiseen massan parametriin. Sen 
vuoksi ehdotetaan kaksitahoista järjestelmää, jonka perusteella jalanjälkeä voitaisiin 
vuodesta 2016 alkaen käyttää massan vaihtoehtona (jalanjälkiparametrin vaiheittainen 
käyttöönotto). Arvo, joka on annettu b:lle (17,6), on saatu komission vaikutustenarvioinnista, 
ja se vastaa 60 prosentin kaltevuutta (taakan tasapuolinen jako valmistajille).

Tarkistus 155
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) Vuodesta 2020: c) Vuodesta 2020 alkaen sovelletaan 
jompaakumpaa seuraavista kaavoista:

i) Hiilidioksidipäästöt = 95 + b × (F – F0),
jossa
F = ajoneuvon jalanjälki neliömetreinä 
(m²)
F0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo b = 17,6.
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Hiilidioksidipäästöt = 95 + a × (M – M0) ii) Hiilidioksidipäästöt = 95 + a × (M –
M0)

jossa jossa
M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg) M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg)

M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo

M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo

a = 0,0333. a = 0,0333.

Or. de

Perustelu

Valmistajien vuotta 2015 koskeva suunnitelma perustuu nykyiseen massan parametriin. Sen 
vuoksi ehdotetaan kaksitahoista järjestelmää, jonka perusteella jalanjälkeä voitaisiin 
vuodesta 2016 alkaen käyttää massan vaihtoehtona (jalanjälkiparametrin vaiheittainen 
käyttöönotto). Arvo, joka on annettu b:lle (17,6), on saatu komission vaikutustenarvioinnista, 
ja se vastaa 60 prosentin kaltevuutta (taakan tasapuolinen jako valmistajille).

Tarkistus 156
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta – laskukaava

Komission teksti Tarkistus

 Hiilidioksidipäästöt = 95 + a × (M – M0) Hiilidioksidipäästöt = 80 + a × (F – F0 )

Or. en

Tarkistus 157
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta – laskukaava
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Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidipäästöt = 95 + a × (M – M0) Hiilidioksidipäästöt = 70 + a × (M – M0)

Or. en

Perustelu

Kesäkuussa 2012 Saksan Bundestag kehotti liittohallitusta tukemaan kunnianhimoista unionin 
tavoitetasoa 70 g/km vuonna 2020, mikä tukisi kunnianhimoisempia ja kiireellisiä 
eurooppalaisia ilmastotavoitteita.

Tarkistus 158
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta – laskukaava

Komission teksti Tarkistus

 Hiilidioksidipäästöt = 95 + a × (M – M0) Hiilidioksidipäästöt = 95 + a × (F – F0 )

Or. en

Perustelu

Auton massa ei ole hyvä indikaattori sen hyödyllisyydestä, minkä vuoksi sitä ei pitäisi käyttää 
päästötavoitteiden määrittämiseen. Jalanjälki (raideväli kertaa akseliväli) sitä vastoin on 
parempi hyödyllisyyden parametri: se on neutraalimpi ja vakaampi, ja siinä otetaan 
paremmin huomioon auton hyödyllisyys. Autonostajat saattavat valita auton sen koon mutta 
eivät sen painon perusteella. Jalanjälkeen perustuvalla sääntelyllä annettaisiin valmistajille 
täydet ansiot heidän pyrkimyksistään keventää autojaan ja näin myös alennettaisiin heidän 
vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamista koskevia kustannuksia kokonaisuudessaan. Arvo a = 
17,6 on saatu komission vaikutustenarvioinnista, ja se vastaa 60 prosentin kaltevuutta, mikä 
jakaa taakan tasapuolisimmin valmistajien kesken. Euroopan ympäristökeskuksen 
kertomuksen ”Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011” mukaan kyseisenä vuonna rekisteröityjen uusien henkilöautojen 
keskimääräinen jalanjälki oli 3,97 m2, minkä perusteella F0:n lähtöarvo voisi olla 3,97.

Tarkistus 159
Corinne Lepage
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Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta – laskukaava

Komission teksti Tarkistus

Hiilidioksidipäästöt = 95 + a × (M – M0) Hiilidioksidipäästöt = 95 + a × (F – F0 )

Or. fr

Tarkistus 160
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta – arvon M määritelmä

Komission teksti Tarkistus

M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)

F = ajoneuvon jalanjälki 
neliömetreinä (m²)
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. en

Perustelu

Auton massa ei ole hyvä indikaattori sen hyödyllisyydestä, minkä vuoksi sitä ei pitäisi käyttää 
päästötavoitteiden määrittämiseen. Jalanjälki (raideväli kertaa akseliväli) on neutraalimpi ja 
vakaampi, ja siinä otetaan paremmin huomioon auton hyödyllisyys. Jalanjälkeen perustuvalla 
sääntelyllä annettaisiin valmistajille täydet ansiot heidän pyrkimyksistään keventää autojaan 
ja näin myös alennettaisiin vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamista koskevia kustannuksia 
kokonaisuudessaan.

Tarkistus 161
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta – arvon M määritelmä
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Komission teksti Tarkistus

 M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)

F = ajoneuvon jalanjälki 
neliömetreinä (m²)

Or. en

Perustelu

Auton massa ei ole hyvä indikaattori sen hyödyllisyydestä, minkä vuoksi sitä ei pitäisi käyttää 
päästötavoitteiden määrittämiseen. Jalanjälki (raideväli kertaa akseliväli) sitä vastoin on 
parempi hyödyllisyyden parametri: se on neutraalimpi ja vakaampi, ja siinä otetaan 
paremmin huomioon auton hyödyllisyys. Autonostajat saattavat valita auton sen koon mutta 
eivät sen painon perusteella. Jalanjälkeen perustuvalla sääntelyllä annettaisiin valmistajille 
täydet ansiot heidän pyrkimyksistään keventää autojaan ja näin myös alennettaisiin heidän 
vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamista koskevia kustannuksia kokonaisuudessaan. Arvo a = 
17,6 on saatu komission vaikutustenarvioinnista, ja se vastaa 60 prosentin kaltevuutta, mikä 
jakaa taakan tasapuolisimmin valmistajien kesken.

Tarkistus 162
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta – arvon M määritelmä

Komission teksti Tarkistus

 M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)

F = ajoneuvon jalanjälki 
neliömetreinä (m²)

Or. fr

Tarkistus 163
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta – arvon M0 määritelmä
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Komission teksti Tarkistus

M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo

F0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo

Or. en

Tarkistus 164
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta – arvon M0 määritelmä

Komission teksti Tarkistus

M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo

F0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo

Or. en

Perustelu

Auton massa ei ole hyvä indikaattori sen hyödyllisyydestä, minkä vuoksi sitä ei pitäisi käyttää 
päästötavoitteiden määrittämiseen. Jalanjälki (raideväli kertaa akseliväli) sitä vastoin on 
parempi hyödyllisyyden parametri: se on neutraalimpi ja vakaampi, ja siinä otetaan 
paremmin huomioon auton hyödyllisyys. Autonostajat saattavat valita auton sen koon mutta 
eivät sen painon perusteella. Jalanjälkeen perustuvalla sääntelyllä annettaisiin valmistajille 
täydet ansiot heidän pyrkimyksistään keventää autojaan ja näin myös alennettaisiin heidän 
vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamista koskevia kustannuksia kokonaisuudessaan. Arvo a = 
17,6 on saatu komission vaikutustenarvioinnista, ja se vastaa 60 prosentin kaltevuutta, mikä 
jakaa taakan tasapuolisimmin valmistajien kesken. Euroopan ympäristökeskuksen 
kertomuksen ”Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011” mukaan rekisteröityjen uusien henkilöautojen keskimääräinen jalanjälki

Tarkistus 165
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta – arvon M0 määritelmä
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Komission teksti Tarkistus

 M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo

F0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo

Or. fr

Tarkistus 166
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta – a:n arvo laskukaavassa

Komission teksti Tarkistus

a = 0,0333 a = 17,6

Or. en

Perustelu

Kaltevuus vastaa 60:tä prosenttia vuoden 2009 autokantaan perustuen.

Tarkistus 167
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta – a:n arvo laskukaavassa

Komission teksti Tarkistus

a = 0,0333 a = 17,6

Or. en

Perustelu

Auton massa ei ole hyvä indikaattori sen hyödyllisyydestä, minkä vuoksi sitä ei pitäisi käyttää
päästötavoitteiden määrittämiseen. Jalanjälki (raideväli kertaa akseliväli) sitä vastoin on 
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parempi hyödyllisyyden parametri: se on neutraalimpi ja vakaampi, ja siinä otetaan 
paremmin huomioon auton hyödyllisyys. Autonostajat saattavat valita auton sen koon mutta 
eivät sen painon perusteella. Jalanjälkeen perustuvalla sääntelyllä annettaisiin valmistajille 
täydet ansiot heidän pyrkimyksistään keventää autojaan ja näin myös alennettaisiin heidän 
vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamista koskevia kustannuksia kokonaisuudessaan. Arvo a = 
17,6 on saatu komission vaikutustenarvioinnista, ja se vastaa 60 prosentin kaltevuutta, mikä 
jakaa taakan tasapuolisimmin valmistajien kesken. Euroopan ympäristökeskuksen 
kertomuksen ”Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011” mukaan rekisteröityjen uusien henkilöautojen keskimääräinen jalanjälki.

Tarkistus 168
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta – a:n arvo laskukaavassa

Komission teksti Tarkistus

a = 0,0333 a = 0

Or. en

Perustelu

Erittäin vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavan ajoneuvoteknologian lisääntyvä 
levittäytyminen markkinoille tekee hyötyparametrin ja kaltevuuden tarpeettomiksi, kun 
valmistajat saavuttavat nollapäästöt.

Tarkistus 169
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta – a:n arvo laskukaavassa

Komission teksti Tarkistus

 a = 0,0333 a = 0,0296

Or. fr
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Perustelu

Vaikuttaisi asianmukaisemmalta käyttää vuoden 2006 ajoneuvokannan sijasta vuoden 2009 
ajoneuvokannan arvoja, kun määritetään kerrointa a eli käyrän kaltevuutta ajoneuvojen 
valmistajia varten.

Tarkistus 170
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 kohta
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c alakohta – a:n arvo laskukaavassa

Komission teksti Tarkistus

 a = 0,0333 a = 17,6

Or. fr

Perustelu

Arvo a = 17,6 on saatu komission vaikutustenarvioinnista, ja se vastaa 60 prosentin 
kaltevuutta. Euroopan ympäristökeskuksen kertomuksen ”Monitoring CO2 emissions from 
new passenger cars in the EU: summary of data for 2011” mukaan kyseisenä vuonna 
rekisteröityjen uusien henkilöautojen keskimääräinen jalanjälki oli 3,97 m2, minkä perusteella 
F0:n lähtöarvo voisi olla 3,97.

Tarkistus 171
Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a) Lisätään liitteessä I olevaan 
1 kohtaan kohta seuraavasti:
”c a) Vuodesta 2025:
Hiilidioksidipäästöt = 50 + a × (M – M0)
jossa
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
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(kg)
M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = 50 prosentin kaltevuus.”

Or. en

Perustelu

Kesäkuussa 2012 Saksan Bundestag kehotti liittohallitusta tukemaan kunnianhimoista unionin 
tavoitetta 50 g/km vuonna 2025, mikä tukisi kunnianhimoisempia ja kiireellisiä 
eurooppalaisia ilmastotavoitteita.

Tarkistus 172
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a) Lisätään liitteessä I olevaan 
1 kohtaan kohta seuraavasti:
”c a) Vuodesta 2025:
Hiilidioksidipäästöt = 65 + a × (M – M0)
jossa
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)
M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = vastaa 60 prosentin kaltevuutta.”

Or. en

Tarkistus 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 a kohta (uusi)



PE506.077v02-00 106/108 AM\931181FI.doc

FI

Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a) Lisätään liitteessä I olevaan 
1 kohtaan kohta seuraavasti:
”c a) Vuodesta 2025:
Hiilidioksidipäästöt = 70 + a × (M – M0)
jossa
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)
M0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = (*vastaa 60 prosentin kaltevuutta).”

Or. en

Tarkistus 174
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a) Lisätään liitteessä I olevaan 
1 kohtaan kohta seuraavasti:
”c a) Vuodesta 2025:
Hiilidioksidipäästöt = 60 + a × (F – F0 )
jossa
F = ajoneuvon jalanjälki 
neliömetreinä (m²)
F0 = 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = vastaa 60 prosentin kaltevuutta.”

Or. en
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Tarkistus 175
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite I – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a) Lisätään liitteeseen I kohta 
seuraavasti:
”2 a. Valmistajan on sovellettava samaa 
hyötyparametria (massa tai jalanjälki) 
koko ajoneuvokantaansa. Kun valmistaja 
on valinnut jalanjäljen hyötyparametriksi 
saavuttaakseen päästötavoitteensa, se ei 
voi enää palata käyttämään massaa 
myöhempinä vuosina.”

Or. de

Perustelu

Jos autoteollisuus voisi valita kunkin ajoneuvokantaansa kuuluvan ajoneuvotyypin 
hyötyparametrin erikseen, ehdotuksen yleinen vaikutus heikkenisi huomattavasti. Silloin 
kullekin ajoneuvolle valittaisiin hyötyparametri, joka edellyttäisi vähiten ponnisteluja. Painon 
vähentämiseen ei kuitenkaan yleisesti kannustettaisi.

Tarkistus 176
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite II – A osa – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a) Lisätään liitteessä II olevan A osan 
1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”f a) suurin nettoteho (kW);”

Or. en
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Perustelu

Suurin nettoteho (kW) on tärkeä parametri, joka vaikuttaa ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin 
ja jonka olisi sen vuoksi kuuluttava kerättäviin tietoihin.

Tarkistus 177
Chris Davies

Ehdotus asetukseksi 
1 artikla – 13 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 443/2009
Liite II – A osa – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 b) Lisätään liitteessä II olevan A osan 
1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”f b) sylinteritilavuus (cm3).”

Or. en

Perustelu

Sylinteritilavuus on tärkeä parametri, joka vaikuttaa ajoneuvon hiilidioksidipäästöihin ja 
jonka olisi sen vuoksi kuuluttava kerättäviin tietoihin.


