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Menettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösehdotuksessa esitetyn oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt säädösehdotuksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösehdotuksella muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösehdotuksessa ei ole 
ehdotettu muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, 
että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi päästönormien 
asettamisesta uusille kevyille hyötyajoneuvoille osana yhteisön kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa kevyiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi
(KOM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2009)0593),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0271/2009),

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan 
ja 192 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

1. hyväksyy jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Komissio harkitsee tarvittaessa 
tyyppihyväksyntäsäädösten tarkistamista, 
jotta valmistuneiden ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästö- ja 
polttoainetehokkuusarvojen 
asianmukaisuus voidaan varmistaa.

Or. en

Perustelu

Komissio on epävirallisessa asiakirjassa tunnustanut, että monivaiheisen 
tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvia ajoneuvoja koskeva nykyinen ehdotus ei ole 
toteuttamiskelpoinen. Tällä tarkistuksella yhdessä tarkistusten 3, 4, 12 ja 13 kanssa kumotaan 
alkuperäinen huonosti laadittu ehdotus ja pyydetään komissiota esittämään uusi ehdotus 
vuoteen 2011 mennessä.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että kevyissä hyötyajoneuvoissa hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 
tulee kalliimmaksi kuin henkilöautoissa, ja pidemmät kehitys ja tuotantosyklit, tavoitetaso 
135 g CO2/km ei ole realistinen ehdotetussa aikataulussa. Myös 150 g CO2/km on 
kunnianhimoinen tavoite, mutta saavutettavissa.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Komissio on epävirallisessa asiakirjassa tunnustanut, että monivaiheisen 
tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvia ajoneuvoja koskeva nykyinen ehdotus ei ole 
toteuttamiskelpoinen. Tällä tarkistuksella yhdessä tarkistusten 1, 4, 12 ja 13 kanssa kumotaan 
alkuperäinen huonosti laadittu ehdotus ja pyydetään komissiota esittämään uusi ehdotus 
vuoteen 2011 mennessä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos valmistuneen ajoneuvon päästöarvoja 
ei ole saatavilla, perusajoneuvon 
valmistajan on käytettävä perusajoneuvon 
päästöarvoja sen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen määrittämisessä.

Or. en

Perustelu

Komissio on epävirallisessa asiakirjassa tunnustanut, että monivaiheisen 
tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvia ajoneuvoja koskeva nykyinen ehdotus ei ole 
toteuttamiskelpoinen. Tällä tarkistuksella yhdessä tarkistusten 1, 3, 12 ja 13 kanssa kumotaan 
alkuperäinen huonosti laadittu ehdotus ja pyydetään komissiota esittämään uusi ehdotus 
vuoteen 2011 mennessä.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kunkin valmistajan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen määrittämiseksi 
asetuksen (EY) N:o 443/2009 mukaisen 
valmistajan hiilidioksidipäästötavoitteen 
mahdollinen ylittyminen otetaan 
huomioon kyseisen valmistajan hyväksi 
samana kalenterivuotena, jos valmistaja 
sitä pyytää. Siinä tapauksessa määrä 
lasketaan seuraavasti: 
Kevyiden hyötyajoneuvojen osalta 
valmistajan keskimääräisistä 
hiilidioksidipäästöistä vähennetään 
määrä, joka vastaa 80 prosenttia 
valmistajan hiilidioksidipäästötavoitteen 
ja asetuksen (EY) N:o 443/2009 
mukaisten valmistajan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen erotuksesta. 
Direktiivissä 2009/33/EY vahvistetaan 
henkilöautojen ja kevyiden 
hyötyajoneuvojen käyttöiän aikaisten 
ajokilometrien suhteeksi 80 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Koska kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen otettiin alun perin 
esiin osana henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä koskevia täydentäviä toimenpiteitä, on 
loogista keskiarvottaa näiden kahden ajoneuvoluokan hiilidioksidipäästöt. Valmistajan 
henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen keskiarvottamisen pitäisi 
olla mahdollista, koska sääntöjen noudattamisesta valmistajille aiheutuvat kustannukset 
vähentyvät, kuten EU:n vaikutustenarvioinnissa osoitettiin. Ympäristön ja politiikan 
näkökulmasta ei ole eroa sillä, vähennetäänkö henkilöautojen vai kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä. Tällainen keskiarvottaminen ei aseta heikompaan asemaan niitä 
kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajia, jotka eivät valmista henkilöautoja, koska ne kaikki 
kuuluvat 10 artiklan soveltamisalaan. 80 prosenttia kuvastaa kevyiden hyötyajoneuvojen 
suurempaa ajokilometrien määrää ja tämän asetuksen mukaisia hiilidioksidin 
vähentämistoimenpiteitä (kts. direktiivin EY/2009/33 liitteen taulukko 3). 
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Nopeudenrajoittimet

Nopeudenrajoittimet otetaan käyttöön 
vuoteen 2015 mennessä 2 artiklassa 
määriteltyjen uusien N1-luokan 
ajoneuvojen maksiminopeuden 
rajoittamiseksi 120 kilometriin tunnissa. 

Or. en

Perustelu

N1-luokan ajoneuvojen maksiminopeuden rajoittaminen vaikuttaa myönteisesti 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Kyseisiä ajoneuvoja käytetään lähes yksinomaan 
kaupallisessa tarkoituksessa eikä niillä tarvitse ajaa yli 120 kilometriä tunnissa. Tätä ei saa 
pitää muita ajoneuvotyyppejä koskevana ennakkotapauksena.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Uusien kevyiden hyötyajoneuvojen
valmistajat, joille ei ole myönnetty 10 
artiklan mukaista poikkeusta, voivat 
muodostaa ryhmittymän täyttääkseen 4 
artiklan mukaiset velvoitteensa.

1. Valmistajat, joille ei ole myönnetty 10 
artiklan tai asetuksen (EY) 443/2009 
11 artiklan nojalla poikkeusta, voivat 
muodostaa ryhmittymän täyttääkseen 4 
artiklan mukaiset velvoitteensa.

Or. en

Perustelu

On voitava muodostaa valmistajan henkilöauto- ja kevyiden hyötyajoneuvokantojen 
hiilidioksidipäästöjen yhteenliittymiä, koska siten vähennetään sääntöjen noudattamisesta 
valmistajille aiheutuvia kustannuksia, kuten EU:n vaikutustenarvioinnissa osoitettiin. 
Ympäristön ja politiikan näkökulmasta ei ole eroa sillä, vähennetäänkö henkilöautojen vai 
kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä. Tällainen keskiarvottaminen ei aseta 
heikompaan asemaan niitä kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajia, jotka eivät valmista 
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henkilöautoja, koska ne kaikki kuuluvat 10 artiklan soveltamisalaan. Kerroin 0,8 kuvastaa 
kevyiden hyötyajoneuvojen suurempaa ajokilometrien määrää ja tämän asetuksen mukaisia 
hiilidioksidin vähentämistoimenpiteitä (kts. direktiivin EY/2009/33 liitteen taulukko 3).

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevaa 5 kohtaa ei sovelleta, jos 
kaikki yhteenliittymässä mukana olevat 
valmistajat kuuluvat samaan sidossuhteessa 
olevien valmistajien ryhmään.

6. Edellä olevaa 5 kohtaa ei sovelleta, jos 
kaikki yhteenliittymässä mukana olevat 
valmistajat kuuluvat samaan sidossuhteessa 
olevien valmistajien ryhmään tai jos 
yhteenliittymä koostuu ainoastaan 
yhdestä valmistajasta, joka muodostaa 
omien henkilö- ja kevyiden 
hyötyajoneuvokantojensa yhteenliittymän.

Or. en

Perustelu

Katso 6 artiklan 1 kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos valmistajalla on henkilöautojen ja 
kevyiden hyötyajoneuvojen yhteenliittymä, 
valmistajan yksittäiset tavoitteet korvataan 
yhdellä muutetulla tavoitteella.
Muutos määritellään seuraavasti:
Kevyiden hyötyajoneuvojen osalta 
valmistajan keskimääräisiin 
hiilidioksidipäästötavoitteisiin lisätään 
määrä, joka vastaa 80 prosenttia 
valmistajan hiilidioksidipäästötavoitteen 
ja asetuksen (EY) N:o 443/2009 
mukaisten valmistajan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen erotuksesta. 
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Direktiivissä 2009/33/EY vahvistetaan 
henkilöautojen ja kevyiden 
hyötyajoneuvojen käyttöiän aikaisten 
ajokilometrien suhteeksi 80 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Katso 6 artiklan 1 kohtaan tehty tarkistus.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Katso 8 artiklan 2 kohdan a alakohtaan tehdyn tarkistuksen perustelua.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä artiklassa tarkoitetaan Tässä artiklassa tarkoitetaan
'päästöylityksellä' sitä positiivista 

grammojen määrää kilometriä kohden, 
jolla valmistajan keskimääräiset päästöt –
kun otetaan huomioon 11 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen innovatiivisten 
teknologioiden ansiosta saavutetut 
hiilidioksidipäästöjen vähennykset –
ylittävät valmistajalle kyseiseksi 
kalenterivuodeksi tai siksi kalenterivuoden 
osaksi, jota 4 artiklan mukainen velvoite 
koskee, asetetun päästötavoitteen, 
pyöristettynä lähimpään kolmeen 
desimaaliin; ja

'päästöylityksellä' sitä positiivista 
grammojen määrää kilometriä kohden, 
jolla valmistajan keskimääräiset päästöt –
kun otetaan huomioon 11 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen innovatiivisten 
teknologioiden ansiosta saavutetut 
hiilidioksidipäästöjen vähennykset ja 
asetuksen (EY) 443/2009 mukaisen 
tavoitteen alittavat hiilidioksidipäästöjen 
vähennykset – ylittävät valmistajalle 
kyseiseksi kalenterivuodeksi tai siksi 
kalenterivuoden osaksi, jota 4 artiklan 
mukainen velvoite koskee, asetetun 
päästötavoitteen, pyöristettynä lähimpään 
kolmeen desimaaliin; ja

'uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
lukumäärällä' tietyn valmistajan 
valmistamien ja kyseisenä kautena 4 
artiklassa säädettyjen vaiheittaisten 
käyttöönottokriteerien mukaisesti 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen lukumäärää.

'uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
lukumäärällä' tietyn valmistajan 
valmistamien ja kyseisenä kautena 4 
artiklassa säädettyjen vaiheittaisten 
käyttöönottokriteerien mukaisesti 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen lukumäärää.

Or. en

Perustelu

Henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen välisten yhteenliittymien muodostaminen 
(keskiarvottamalla tavoitteiden ylitykset) vähentää sääntöjen noudattamisesta valmistajille 
aiheutuvia kustannuksia, kuten EU:n vaikutustenarvioinnissa osoitettiin. Ympäristön ja 
politiikan näkökulmasta ei ole eroa sillä, vähennetäänkö henkilöautojen vai kevyiden 
hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä. Tällainen yhteenliittymien muodostaminen ei aseta 
heikompaan asemaan niitä kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajia, jotka eivät valmista 
henkilöautoja, koska ne kaikki kuuluvat 10 artiklan soveltamisalaan. Kerroin 0,8 kuvastaa 
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kevyiden hyötyajoneuvojen suurempaa ajokilometrien määrää ja tämän asetuksen mukaisia 
hiilidioksidin vähentämistoimenpiteitä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) päästötavoite, joka on valmistajan 
vähennysvalmiuksien mukainen, mukaan 
luettuina taloudelliset ja tekniset 
mahdollisuudet vähentää valmistajan 
hiilidioksidipäästöjä, ja jossa otetaan 
huomioon valmistetun kevyen 
hyötyajoneuvotyypin markkinoiden 
ominaisuudet.

(d) päästötavoite, joka on valmistajan 
vähennysvalmiuksien mukainen, mukaan 
luettuina taloudelliset ja tekniset 
mahdollisuudet vähentää valmistajan 
hiilidioksidipäästöjä, joka on alan yleisen 
keskiarvon mukainen ja jossa otetaan 
huomioon valmistetun kevyen 
hyötyajoneuvotyypin markkinoiden 
ominaisuudet.

Or. en

Perustelu

Asetuksessa olisi täsmennettävä, että valmistajien, joille on myönnetty poikkeus, on 
saavutettava vähennykset yhtäläisesti kilpailijoittensa kanssa. Eikä asetuksessa saa sallia 
sitä, että komissio ehdottaa epärealistisia vähennyksiä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

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

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio esittää tarvittaessa vuoteen 2011 
mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen sellaisen 
menettelyn laatimisesta, jonka mukaisesti 
määritellään valmistuneiden ajoneuvojen 
asianmukaiset hiilidioksidipäästö- ja 
polttoaihetehokkuusarvot.

Or. en

Perustelu

Komissio on epävirallisessa asiakirjassa tunnustanut, että monivaiheisen 
tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvia ajoneuvoja koskeva nykyinen ehdotus ei ole 
toteuttamiskelpoinen. Tällä tarkistuksella yhdessä tarkistusten 1, 3, 4 ja 13 kanssa kumotaan 
alkuperäinen huonosti laadittu ehdotus ja pyydetään komissiota esittämään uusi ehdotus 
vuoteen 2011 mennessä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Liite II – B osa – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Komissio on hyväksynyt epävirallisessa asiakirjassa sen, että nykyinen ehdotus monivaiheisen 
tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvista ajoneuvoista ei sovellu työn perustaksi. Tällä 
tarkistuksella yhdessä tarkistusten 1, 3, 4 ja 12 kanssa kumotaan alkuperäinen huonosti 
laadittu ehdotus ja pyydetään komissiota esittämään uusi ehdotus vuoteen 2011 mennessä.
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PERUSTELU

Kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä koskevaa lainsäädäntöehdotusta on odotettu 
siitä lähtien, kun hyväksyttiin samankaltainen henkilöautoja koskeva säädös.

Kevyitä hyötyajoneuvoja käytetään lähinnä yrityksissä, myös pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä, ja tällä hetkellä kevyiden hyötyajoneuvojen osuus ajoneuvokannasta on noin 
12 prosenttia. On myös pantava merkille, että ostajat hankkivat näitä ajoneuvoja usein suuria 
määriä, ja siten niiden tehokkuutta ja käyttökuluja arvioidaan erittäin tarkasti.

Kevyiden hyötyajoneuvojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt vähenivät vuosina 2002–2007 
noin 0,4–0,5 prosenttia vuodessa. Nämä parannukset polttoainetehokkuudessa kumoutuvat 
kuljetustarpeen ja ajoneuvojen koon kasvulla.

Näin ollen on tarpeen asettaa uusille kevyille hyötyajoneuvoille tavoitteet yhteisön tasolla, 
sillä sisämarkkinat sirpaloituisivat, jos jäsenvaltioiden tasolla toteutettaisiin yksittäisiä toimia. 
Hiilidioksidipäästörajojen asettaminen uusille kevyille hyötyajoneuvoille on tarpeen lisäksi 
sen vuoksi, että voidaan estää sääntelyvajeiden riski, joka aiheutuu henkilöautojen ja kevyiden 
hyötyajoneuvojen rekisteröinneissä olevista tietyistä päällekkäisyyksistä. Neuvosto kehotti 
28. kesäkuuta 2007 komissiota tekemään ehdotuksen kevyiden hyötyajoneuvojen 
polttoainetehokkuuden parantamisesta. Lopuksi todettakoon, että on tärkeää kannustaa 
autoteollisuutta investoimaan uusiin teknologioihin. 

Esittelijä hyväksyy ehdotuksen keskeisen sisällön ja on erityisen ilahtunut järkevästä 
lähestymistavasta, jossa ehdotuksen perustana on parlamentin viimeksi pidetyssä 
täysistunnossa hyväksytty säädös kevyiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöistä. Kevyiden 
hyötyajonevojen alalla olisi pyrittävä vähentämään päästöjä samalla tavalla kuin 
henkilöautoalalla.

On kuitenkin tärkeää huomata, että nämä kaksi alaa eivät toimi täysin samalla tavalla. 
Kevyiden hyötyajonevojen alalla on pidemmät kehitys- ja tuotantosyklit kuin 
henkilöautoalalla. Lisäksi kevyitä hyötyajoneuvoja käytetään nimensä mukaisesti laajasti 
liiketoiminnassa, ja toisin kuin henkilöautojen kohdalla, niiden muodon ja painon 
muuttamiseen on vähemmän mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseksi. Tärkein tapa 
kevyiden hyötyajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi on muuttaa moottoreita ja ajoneuvojen 
mekaniikkaa. Se on paljon pitempi ja kalliimpi prosessi kuin yksinkertainen ajoneuvon 
muodon muuntelu. On pantava merkille myös, että kevyissä hyötyajoneuvoissa käytetään 
paljon useammin dieselmoottoreita kuin henkilöautoissa.

Esittelijä ei kuitenkaan halua, ehdotukseen sisältyviä määräaikoja siirretään tuonnemmaksi. 
Lähemmäs asetettu määräaika auttaa kohdistamaan ponnistuksia ja tuottaa tuloksia. Esittelijä 
epäilee kuitenkin, voidaanko ehdotettu pitkän aikavälin tavoite 135 g CO2/km saavuttaa 
annetussa määräajassa. Kun otetaan huomioon, että kevyissä hyötyajoneuvoissa 
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on kalliimpaa kuin autoissa, ja että niillä on pidemmät 
kehitys- ja tuotantosyklit, tavoitetaso 150 g CO2/km on kunnianhimoinen, mutta 
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saavutettavissa oleva tavoite.

Säädösehdotuksessa annetaan valmistajille mahdollisuus muodostaa yhteenliittymiä toistensa 
kanssa pyrittäessä saavuttamaan päästötavoitteet. Joustavuus on tervetullut asia. Koska 
gramma säästettyä hiilidioksidia on gramma säästettyä hiilidioksidia riippumatta siitä, kuinka 
säästö on aikaansaatu, esittelijä ehdottaa, että valmistajien, jotka tuottavat sekä henkilöautoja 
että kevyitä hyötyajoneuvoja, olisi voitava muodostaa kahden ajoneuvotyypin välisiä yhtiön 
sisäisiä yhteenliittymiä. Henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen välisten 
yhteenliittymien muodostaminen (keskiarvottamalla tavoitteiden ylitykset) vähentää sääntöjen 
noudattamisesta valmistajille aiheutuvia kustannuksia, kuten EU:n vaikutustenarvioinnissa 
osoitettiin. Ympäristön ja politiikan näkökulmasta ei ole eroa sillä, vähennetäänkö 
henkilöautojen vai kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä. Tällainen 
yhteenliittymien muodostaminen ei aseta heikompaan asemaan niitä kevyiden 
hyötyajoneuvojen valmistajia, jotka eivät valmista henkilöautoja, koska ne kaikki kuuluvat 
10 artiklan soveltamisalaan. Lisäjouston salliminen valmistajille hyödyttää ympäristöä ja on 
hyvän liiketoimintakäytännön mukaista. 

Esittelijä pitää ilahduttavana sitä, että komissio on ehdottanut poikkeuksia valmistajille, jotka 
tuottavat vähemmän kuin 22 000 ajoneuvoa vuodessa, ja katsoo, että ehdotuksella asetetaan 
mielekäs vertailukohta. Asetuksessa olisi kuitenkin täsmennettävä, että valmistajien, joille on 
myönnetty poikkeus, on saavutettava vähennykset yhtäläisesti kilpailijoittensa kanssa. Eikä 
asetuksessa saa sallia sitä, että komissio ehdottaa epärealistisia vähennyksiä. Esittelijä on 
ehdottanut tätä koskevaa tarkistusta.

Esittelijä pitää yllättävänä, että ehdotetut seuraamukset valmistajille, jotka eivät vähennä 
kevyiden hyötyajoneuvojensa hiilidioksidipäästöjä, olisi laskettava korkeammiksi kuin niille, 
jotka eivät onnistu vähentämään henkilöautojen päästöjä. Seuraamukset molemmille aloille 
olisi oltava samanlaisia. Komission ehdotuksessa ei perustella ankarampia seuraamuksia 
N1-luokkaan kuuluville ajoneuvoille. Sen vuoksi esittelijä ehdottaa tekstin muuttamista siten, 
että seuraamukset tulevat henkilöautoja koskevan lainsäädännön mukaisiksi.

Lainsäädäntöehdotuksen tarkoituksena on vähentää kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä. Kuten edellä mainittiin, tätä on vaikeampaa toteuttaa kun henkilöautojen 
kohdalla, koska kevyiden hyötyajoneuvojen runkoja ei voida helposti ja edullisesti muuttaa 
tehokkuutta lisäävällä tavalla. Kaikki muutokset on sen sijaan tehtävä moottoreihin ja 
mekaniikkaan. Yhtenä ratkaisuna tähän ongelmaan olisi kuitenkin se, että kevyisiin 
hyötyajoneuvoihin tulee pakolliset nopeudenrajoittimet, jota koskeva tekniikka on jo 
saatavana. Se olisi halpa ja tehokas tapa vähentää päästöjä välittömästi. Monet kaupalliset 
organisaatiot asentavat kyseisiä laitteita ajoneuvoihinsa jälkikäteen. Esittelijän ehdotus koskee 
ainoastaan kevyitä hyötyajoneuvoja. Niitä käytetään lähes yksinomaan kaupallisiin 
tarkoituksiin eikä niillä tarvitse ajaa yli 120 kilometriä tunnissa. Ehdotusta ei saa pitää 
ennakkotapauksena, jonka perusteella nopeudenrajoittimet otetaan käyttöön henkilöautoissa.

Komissio on epävirallisessa asiakirjassa myöntänyt, että monivaiheisen 
tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvia ajoneuvoja (siis ajoneuvoja, joita eri valmistajat 
rakentavat vaiheittain) koskeva alkuperäinen ehdotus ei ole toteuttamiskelpoinen. On selvästi 
epäoikeudenmukaista rangaista perusajoneuvon valmistajia, jos he eivät vastaa siitä, mitä 
ajoneuvolle tapahtuu tuotannon myöhemmissä vaiheissa. Komissio on ilmoittanut esittävänsä 
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uuden ehdotuksen vuoteen 2014 mennessä, mutta esittelijä katsoo, että komission olisi 
ilmoitettava vuoteen 2011 mennessä, miten se aikoo toimia monivaiheisen 
tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvien ajoneuvojen suhteen. Toimiin olisi kuuluttava 
järjestelmä, jonka avulla mitataan valmistuneiden ajoneuvojen todelliset päästöt.


