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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

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

Säädösesityksellä 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 säädösesityksessä 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 asetuksen (EU) N:o 
510/2011 muuttamisesta uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevien keinojen 
määrittelemiseksi
(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0394),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0185/2012),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. joulukuuta 2012 antaman 
lausunnon,

– on kuullut alueiden komiteaa, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan sekä liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa 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 – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Vaikutustenarvioinnin yhteydessä 
tehdyn teknisen analyysin mukaan 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
saavuttamiseksi tarvittava teknologia on 
käytettävissä ja vaaditut vähennykset 
voidaan saavuttaa. Näin ollen voidaan 
vahvistaa, että tavoitetaso 147 g CO2/km 
voidaan saavuttaa vuoteen 2020 mennessä.
Äskettäin julkaistut tutkimukset osoittavat 
kuitenkin myös, että tavoitteena oleva 
taso, 147 g CO2/km, on liian 
kunnianhimoinen. Käynnissä oleva 
talouskriisi huomioon ottaen sääntelyn 
alan valmistajille aiheuttamaa taakkaa ei 
pitäisi lisätä.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(6) Jotta autoteollisuus voisi toteuttaa 
pitkän aikavälin investointeja ja 
innovaatioita, olisi suositeltavaa antaa 
viitteitä siitä, miten asetusta (EU) N:o 
510/2011 voitaisiin muuttaa 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 
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tarkastellaan uudelleen ja että komissio 
laatii kertomuksen ja tekee tarvittaessa 
ehdotuksia vuoden 2020 jälkeistä aikaa 
koskevista tavoitteista.

tarkastellaan uudelleen ja että komissio 
laatii kertomuksen ja hyväksyy tarvittaessa 
ehdotuksia vuoden 2020 jälkeistä aikaa 
koskevista tavoitteista. Jotta kuitenkin 
voidaan taata valmistajille 
suunnitteluvarmuus, tällaista ehdotusta ei 
pitäisi tehdä ennen vuotta 2018, koska 
tällaisten tavoitteiden määrittämisen 
pitäisi perustua uuteen testisykliin ja 
asianmukaisiin testimenettelyihin, jotka 
hyväksytään vuonna 2014. Tämän pitäisi 
taata, että kaudelta 2014–2018 kerätään 
riittävästi luotettavia tietoja niin, että 
kaikilla uusilla, vuoden 2020 jälkeistä 
aikaa koskevilla tavoite-ehdotuksilla on 
asianmukainen perusta.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Superbonukset ovat valmistajien 
tärkeä väline, joiden avulla saadaan 
aikaan teknologista muutosta ja 
kannustetaan investointeja 
innovatiiviseen vähäpäästöiseen 
tekniikkaan. Ne ovat myös tehokas väline 
pyrittäessä asetuksen (EU) N:o 510/2011 
tavoitteiden saavuttamiseen ilman 
lisäkuormitusta unionin veronmaksajille. 
Superbonuksilla voidaan edistää 
kaikenlaisia vaihtoehtoisia 
käyttövoimajärjestelmiä. Siksi 
superbonuksia pitäisi jatkaa vuoden 2018 
jälkeen, kuten asetuksessa (EU) N:o 
510/2011 säädetään.

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Uusi eurooppalainen testisykli 
(NEDC) korvataan uudella WLTP-
testisyklillä (Worldwide Harmonised Light 
Duty Test Procedure) vuonna 2014. Siksi 
mahdollisten vuoden 2020 jälkeisten 
tavoitteiden määrittämisessä olisi 
käytettävä pohjana WLTP-sykliä, kunhan 
se on täysin määritetty ja toiminnassa. Jos 
WLTP-sykli ei ole täysin määritetty ja 
toiminnassa 31 päivään joulukuuta 2017 
mennessä, mahdolliset uudet tavoitteet on 
määritettävä tuolloin käytössä olevan 
tekstisyklin mukaisesti. Kaikki nykyisten 
tavoitteiden muutokset olisi tehtävä 
noudattaen tavallista 
lainsäädäntömenettelyä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
3 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

2 a) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan h 
alakohta seuraavasti:
‘h) 'hiilidioksidipäästöillä' kevyiden 
kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä, jotka on mitattu 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 mukaisesti 
ja määritelty valmiin tai valmistuneen 
ajoneuvon 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa 
hiilidioksidipäästöjen massaksi 
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(yhdistetty); tätä kohtaa sovellettaessa 
kaikkia muutoksia 1 päivänä tammikuuta 
2013 voimaan tulevien asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 ja asetuksen (EY) N:o 
692/2008 mukaisiin mittausmenetelmiin 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021 
alkaen.’

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

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

Komission teksti Tarkistus

2 b) Korvataan 5 artikla seuraavasti:
"5 artikla

Superbonukset
Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä jokainen uusi kevyt 
kuljetusajoneuvo, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 75 g
CO2/km, vastaa 
– 3,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuonna 2014,
– 3,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuonna 2015,
– 2,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuonna 2016,
– 2:ta kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
2017,
– yhtä kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuodesta 2025.
Kaudella 2017–2025 kerättyjä 
superbonuksia voidaan käyttää minä 
tahansa tämän kauden vuotena 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
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laskennassa.
Niin kauan kuin superbonusjärjestelmää 
sovelletaan, uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 75 g 
CO2/km, valmistajakohtainen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 
ensimmäisessä kohdassa vahvistettujen 
kertoimien soveltamisessa, saa olla 
enintään 50 000 kevyttä 
kuljetusajoneuvoa.

Or. en

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

2 c) Korvataan 8 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan 
mukaisesti ilmoittamista tiedoista, ja 
tämän rekisterin tiedot ovat julkisesti 
saatavilla.
Komissio tekee 30 päivään kesäkuuta 
2013 mennessä ja kunakin seuraavana 
vuotena kunkin valmistajan osalta 
seuraavia seikkoja koskevan alustavan 
laskelman:
a) keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 
edellisenä kalenterivuonna;
b) päästötavoitteet edellisenä 
kalenterivuonna; 
c) edellä a alakohdan mukaisesti 
laskettujen valmistajan edellisen 
kalenterivuoden keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen ja sen kyseisen 
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vuoden päästötavoitteen välinen ero.
Lisäksi komissio laskee alustavasti kunkin 
vuoden kesäkuun 30 päivään mennessä 
vuodesta 2017 alkaen ja vuoteen 2025 
saakka seuraavat tiedot kunkin 
valmistajan osalta:
a) keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 
edeltävänä kalenterivuonna ottamatta 
huomioon 5 artiklassa tarkoitettuja 
superbonuksia,
b) edellä a alakohdan mukaisesti 
laskettujen valmistajan edellisen 
kalenterivuoden keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen ja sen kyseisen 
vuoden päästötavoitteen välinen ero.
Komissio ilmoittaa kullekin valmistajalle 
tätä koskevan alustavan laskelmansa. 
Ilmoitus sisältää kunkin jäsenvaltion 
osalta tiedot rekisteröityjen uusien 
rekisteröityjen kuljetusajoneuvojen 
lukumäärästä ja niiden 
hiilidioksidipäästöistä."

Or. en

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

2 d) Korvataan 8 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
"5. Valmistaja voi kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun sille on ilmoitettu 
4 kohdassa tarkoitettu alustava laskelma, 
ilmoittaa komissiolle tiedoissa 
mahdollisesti olevista virheistä mainiten 
sen jäsenvaltion, jossa se katsoo virheen 
syntyneen.
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Vuosina 2017–2025 kunkin valmistajan 
on kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 
se on saanut tiedon 4 kohdassa 
tarkoitetusta alustavasta laskelmasta, 
ilmoitettava komissiolle, pitäisikö 
komission ottaa huomioon 5 kohdassa 
tarkoitettu superbonus edellisen 
kalenterivuoden keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä laskettaessa."

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

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

Komission teksti Tarkistus

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

"Komissio tarkastelee tarvittaessa 
aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta 2018
uudelleen päästötavoitteet, keinot ja muut 
tämän asetuksen näkökohdat uusien 
kevyiden kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden 
asettamiseksi vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten. Se soveltaa tällöin 
pohjana 13 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettua uutta testimenettelyä ja 
testisykliä, tai jos ne eivät ole 
käytettävissä, tällöin käytössä olevaa 
täysin määriteltyä ja toimivaa 
testimenettelyä."

Or. en
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

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

Komission teksti Tarkistus

– korvataan kolmas alakohta seuraavasti: – Korvataan neljäs* alakohta seuraavasti:

"Komissio mukauttaa liitteessä I 
vahvistettuja kaavoja delegoiduilla 
säädöksillä 15 artiklan mukaisesti ja 16 ja 
17 artiklassa säädettyjä ehtoja 
noudattaen, jotta voidaan ottaa huomioon 
mahdolliset hiilidioksidipäästöjen 
mittaamisessa käytettävään 
sääntömääräiseen testausmenettelyyn 
tehdyt muutokset, samalla kun 
varmistetaan, että erilaisia hyötyjä 
tarjoavien ajoneuvojen ja valmistajien 
vähennysvaatimukset ovat vanhassa ja 
uudessa testimenettelyssä tiukkuudeltaan 
vertailukelpoisia."

"Sääntömääräinen testimenettely ja 
testisykli, joita sovelletaan 1 päivänä 
tammikuuta 2013 asetuksen (EY) N:o 
715/2007 sekä asetuksen (EY) N:o 
692/2008 liitteiden III ja XII mukaisesti, 
ovat edelleen pohjana liitteessä I olevan 1 
kohdan c alakohdassa määritetyn 
päästötavoitteen mittaamisessa. Kaikkien 
uusien testimenettelyjen ja testisyklien, 
joilla korvataan tämä olemassa oleva 
testimenettely ja testisykli, on oltava täysin 
määriteltyjä ja toiminnassa 31 päivään 
joulukuuta 2017 mennessä. Tähän 
päivämäärään mennessä on myös oltava 
riittävät valvontatiedot uudesta 
testimenettelystä ja testisyklistä. Tämän 
jälkeen komissio tarkastelee 
mahdollisuutta ottaa käyttöön uusia 
tavoitteita vuoden 2020 jälkeiselle ajalle, 
ja tarvittaessa se tekee ehdotuksen 
tavallista lainsäädäntömenettelyä 
noudattaen." 

__________________
* Tämän alakohdan numerointi on 
virheellinen komission ehdotuksessa. 
Tarkistus koskee 13 artiklan 6 kohdan 
neljättä alakohtaa.

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

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

Komission teksti Tarkistus

c) vuodesta 2020: c) vuodesta 2020:

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

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 147 + 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 5 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo

a = 0,096. a = 0,096.

Or. en

Perustelu

Korjaus – virhe komission ehdotuksessa.
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PERUSTELUT

Vuonna 2011 Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät asetuksen (EU) N:o 510/2011, 
jolla pyritään vähentämään uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä.
Asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että komissio vahvistaa ajoneuvojen pitkän 
aikavälin keskimääräisen tavoitteen, 147 grammaa hiilidioksidia kilometriä kohden, 
toteutettavuuden vuoden 2020 jälkeen ja että se määrittää toimia tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi. Hyväksyessään 11. heinäkuuta 2012 ehdotuksensa COM(2012) 394 
komissio on täyttänyt lainsäädäntövallan käyttäjien esittämän vaatimuksen ja vahvistanut, että 
asetuksen (EU) 1 artiklan 2 kohdan mukainen 147 gramman tavoite on toteutettavissa. 

Vuoden 2020 tavoite 

Esittelijä katsoo, että tätä pitkän aikavälin tavoitetta, joka on 147g CO2/km ja jota sovelletaan 
vuodesta 2020 alkaen, ei pitäisi muuttaa. Kyseessä on kunnianhimoinen tavoite, josta sovittiin 
vasta vuonna 2011, eli alle kaksi vuotta ennen kuin hyväksyttiin komission tiedonanto, jossa 
vahvistettiin sen toteuttamiskelpoisuus. Siksi esittelijä tukee täysin komission ehdotusta, jossa 
vahvistetaan vuoden 2020 tavoitteen tekninen toteuttamiskelpoisuus. Esittelijä vastustaa 
seuraavista syistä kaikkia muutoksia nykyiseen pitkän aikavälin tavoitteeseen, joka on 147 g 
CO2/km:

 sen jälkeen, kun 147gramman tavoitteesta sovittiin, ei ole tapahtunut ympäristöön tai 
talouteen liittyviä muutoksia, jotka tekisivät tavoitetason muutoksesta perustellun tässä 
vaiheessa;

 asetuksen (EU) N:o 510/2011 13 artiklan 1 kohta antaa komissiolle tehtäväksi pitkän 
aikavälin tavoitteen toteuttamiskelpoisuuden vahvistamisen. Säännöksen tarkoituksena ei 
selvästikään ollut, että komissio voisi esittää vielä kunnianhimoisempaa tavoitetta. Siksi 
se vastaa 13 artiklan 1 kohdan sanamuotoa ja henkeä niin, ettei nykyisen asetuksen 
mukaista pitkän aikavälin tavoitetta muuteta;

 myös valmistajat tarvitsevat suunnitteluvarmuutta. Vuoden 2020 
hiilidioksidipäästötavoitteista sovittiin vain kaksi vuotta sitten; kaikki tässä vaiheessa 
tehtävät lisämuutokset heikentäisivät tätä oikeutettua varmuuden tarvetta; 

 kevyiden kuljetusajoneuvojen pitkä kehityssykli on otettava huomioon 
hiilidioksidipäästöjen tavoitteita määritettäessä. Valmistajat ovat jo pitkällä vuoden 2020 
jälkeen markkinoille saatettavien ajoneuvojen suunnittelussa. Tavoitteen muuttaminen 
tässä vaiheessa vaikuttaisi kielteisesti valmistajien tuotantosykleihin;

 tavoitteen muuttaminen heikentäisi myös pitkän aikavälin tavoitteiden yleistä 
uskottavuutta, koska jo pitkän aikavälin tavoitteen luonne määrää sen, että sitä 
sovelletaan kauan (toisin sanoen vuosina 2011–2020);
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 vaikka tutkimusten mukaan vuoden 2020 tavoitteet voisivatkin olla tiukempia, toisten 
tutkimusten mukaan 147 gramman tavoite on puolestaan asetettu liian korkealle. Siksi ei 
ole mitään perusteita muuttaa tavoitetta suuntaan tai toiseen; 

 tietojen puute: tähän saakka on puuttunut tietoa erityisesti nk. "monivaiheisen 
tyyppihyväksyntämenettelyn piiriin kuuluvista ajoneuvoista". Riittäviä valvontatietoja ei 
ole saatavilla ennen vuotta 2014. Uusista tavoitteista ei pitäisi keskustella ilman, että 
saatavissa on riittävästi luotettavaa tietoa;

 toinen huomioon otettava seikka on tämänhetkinen rahoituskriisin synnyttämä 
taloudellinen tilanne. Siksi eurooppalaisille valmistajalle ei pitäisi sälyttää lisätaakkaa 
asettamalla vieläkin tiukempia tavoitteita;

 tiukemmat tavoitteet voisivat lisätä valmistajien investointikustannuksia (esimerkiksi 
tutkimuksen ja kehittämisen osalta). N1-luokan ajoneuvoja käyttävät tyypillisesti erilaiset 
ammattityöntekijät, ja niitä käytetään toimituksiin ja jakeluun ja monilla vähittäiskaupan 
aloilla, kuten kukkakauppojen ja ravintoloiden toimituksissa. Suurin osa näistä yrityksistä 
on pk-yrityksiä. Lainsäädännön tarkistaminen ei saisi johtaa pk-yritysten taakan kasvuun;

 esittelijä kunnioittaa pitkän aikavälin tavoitetta koskevaa sopimusta, joka saavutettiin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston pitkien ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen vuonna 
2011.

Vuoden 2020 jälkeinen tavoite

Esittelijä ehdottaa, ettei esitetä mitään uutta tavoitetta vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle ennen 
kuin aikaisintaan 1. tammikuuta 2018, jolloin uuden testisyklin pitäisi olla täysin toiminnassa. 
Uusi WLTP-testisykli (Worldwide Harmonised Light Duty Test Procedure) ei ole vielä 
käytettävissä, mutta se on tarkoitus hyväksyä vuonna 2014. WLTP-testisykli muuttaa 
hiilidioksiditavoitteiden määrittelyn perustan, eikä ole vielä selvää, miten testisyklin 
muutokset vaikuttavat mitattuihin hiilidioksidipäästöihin. Heti, kun uusi testisykli on 
käytettävissä, on kerättävä päästöjä koskevia riittäviä ja luotettavia tietoja vuosien ajan sen 
varmistamiseksi, että mahdolliset uudet tavoitteet ovat perusteltuja. 

Teknistä kehitystä ja mahdollista hiilidioksidipäästöjen vähenemistä on seurattava myös 
ennen vuoden 2020 jälkeisen tavoitteen harkitsemista. Tässä vaiheessa vuoden 2020 jälkeistä 
teknistä kehitystä ei pystytä ennustamaan. On vielä epäselvää, missä määrin vaihtoehtoinen 
tekniikka hyväksytään markkinoilla. Tällä hetkellä maailmassa on monia teknisiä 
skenaarioita, ja vaikka tekniikan muuttuminen onkin mahdollista, ei ole kuitenkaan selvää, 
miten se vaikuttaa ajoneuvojen hiilidioksidin kokonaispäästöihin. Siksi olisi kerättävä lisää 
tietoa hiilidioksidipäästöjen seurantaan liittyen ennen kuin käsitellään uutta tavoitetta. 

Superbonukset

Superbonukset ovat vähäpäästöisille ajoneuvoille myönnettäviä lisäbonuksia. 
Tämänhetkisessä asetuksessa (EU) N:o 510/2011 kukin vähäpäästöinen ajoneuvo, jonka 
päästöt ovat alle 50g CO2/km tuo lisäbonuksen valmistajan ajoneuvoille. Asetuksen (EU) N:o 
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510/2011 mukaan superbonusjärjestelmä poistuu käytöstä vuonna 2018. Vaikka 
superbonukset ovatkin osa henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä koskevaa komission uutta 
ehdotusta, ne eivät sisälly tähän ehdotukseen, joka koskee kevyiden kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä. Esittelijä katsoo kuitenkin, että superbonukset ovat tärkeä työkalu, jolla 
edistetään vähäpäästöisten ajoneuvojen saattamista markkinoille ja kannustetaan valmistajia 
kehittämään matalien hiilidioksidipäästöjen tekniikkaa. Koska vielä ei tiedetä, millaista on 
tulevaisuuden johtava vähäpäästöinen tekniikka, superbonusjärjestelmä olisi säilytettävä.
Samalla se ei myöskään edellytä mitään lisävaroja eikä näin kuormita veronmaksajia.

Jotta mukaan voidaan ottaa myös suuremmat kevyet kuljetusajoneuvot ja antaa valmistajille 
kannustimia vaihtoehtoisen tekniikan kehittämiseen raskaammissa ajoneuvoluokissa, kynnys 
olisi nostettava 75 grammaan.

Ekoinnovaatiot

Esittelijä pitää myönteisenä komission lähestymistapaa, jossa ehdotuksessa säilytetään 
ekoinnovaatiot. Uusia innovaatioita olisi tuettava, ja ehdotus antaa tälle selkeän kannustimen. 
Lupamenettelyä olisi yksinkertaistettava ja tehokasta tekniikkaa on tuettava aina.

Testisykli

Uusi eurooppalainen testisykli (NEDC) on tarkoitus korvata WLTP-testisyklillä (Worldwide 
Harmonized Light Duty Vehicle Test) vuonna 2014. Tämän muutoksen seurauksena 
hiilidioksidipäästöjen testauksen ja mittauksen tulokset muuttuvat. Komissio ehdottaa 
147 gramman tavoitteen mukauttamista WLTP-testisyklin mukaisesti delegoiduilla 
säädöksillä. Esittelijä ehdottaa NEDC-testisyklin säilyttämistä vuoden 2020 tavoitteen 
viitteenä ja ehdottaa viitetestisyklin muuttamista mahdollisen vuoden 2020 jälkeisen 
tavoitteen yhteydessä. Sitä ei pitäisi ehdottaa ennen vuotta 2018. Kaikki uudet ja mukautetut 
tavoitteet olisi määritettävä niin, että pohjana käytetään riittäviä seurantatietoja, ja niistä olisi 
aina päätettävä käyttäen tavallista lainsäädäntömenettelyä. 


