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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

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

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(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 (EY) 
N:o 443/2009 muuttamisesta uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevien keinojen 
määrittelemiseksi
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0393),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0184/2012),

– 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 ja 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.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Ottaen huomioon pienille valmistajille 
aiheutuvat kohtuuttomat vaikutukset 

(4) Ottaen huomioon pienille valmistajille 
aiheutuvat kohtuuttomat vaikutukset 
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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.

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 
1000 uutta henkilöautoa valmistaviin 
autojenvalmistajiin sovelleta 
päästötavoitetta eikä liikapäästömaksua.

Or. de

Tarkistus 2

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. Nykyinen testimenettely 
olisi säilytettävä tämän asetuksen 
mukaisiin tarkoituksiin vuoteen 2020 asti, 
jotta valmistajilla on mahdollisuus 
pitkäjänteiseen suunnitteluun. WLTP:n 
on määrä korvata nykyinen testimenettely 
vuodesta 2021 lähtien. Kun WLTP:tä 
aletaan vuonna 2021 soveltaa tämän 
asetuksen mukaisiin tarkoituksiin, olisi 
liitteessä I vahvistetut rajat mukautettava 
sen varmistamiseksi, että valmistajien ja 
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ajoneuvoluokkien normeja kiristetään 
vertailukelpoisella tavalla.

Or. de

Tarkistus 3

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 
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

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
Asetus 2009/443/EY
2 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

"4. Jäljempänä 4 artiklaa, 8 artiklan 
4 kohdan b ja c alakohtaa, 9 artiklaa ja 
10 artiklan 1 kohdan a ja c alakohtaa ei 
sovelleta valmistajiin, joiden kaikki 
yritykset yhteensä ovat vastuussa alle 
500:sta EU:ssa edellisen kalenterivuoden 
aikana rekisteröidystä uudesta 
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 
1000:sta EU:ssa edellisen kalenterivuoden 
aikana rekisteröidystä uudesta 
henkilöautosta."

Or. de

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Asetus 2009/443/EY
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 
CO2-päästöjen 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 alakohtaa 
sovellettaessa asetuksessa (EY) 
N:o 715/20007 ja asetuksessa (EY) 
N:o 692/2008 vahvistettuja 



PR\926759FI.doc 9/20 PE500.598v03-00

FI

mittausmenetelmien muutoksia, jotka 
tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta, 
sovelletaan vasta 1 päivästä tammikuuta 
2021 lähtien."

Or. de

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus 2009/443/EY
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 g CO2/km tai jonka 
vähimmäisajomatka pelkästään 
sähkökäyttöisesti on 40 km, 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;
1 a) Artiklan 1 kohdan mukainen 
moninkertainen laskenta suoritetaan vain 
jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt eivät kyseisenä 
kalenterivuonna ylitä päästötavoitetta yli 
15 prosentilla.
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1 b) Valmistajat voivat vuosina 2016–2020 
säästää 1 kohdassa säädetyt 
superbonukset, jotka merkitään 8 artiklan 
3 a kohdassa tarkoitettuun luetteloon.
1 c) Valmistajat voivat 1. tammikuuta 
2016 ja 31 joulukuuta 2023 välisenä 
aikana kehottaa komissiota ottamaan 
niiden 3 kohdan mukaisesti säästämät 
superbonukset huomioon laskettaessa 
keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä."

Or. de

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus 2009/443/EY
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 8

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

Komission teksti Tarkistus

4 a) Lisätään 8 artiklaan 3 kohdan 
jälkeen seuraava kohta:
"3 a. Komissio pitää rekisteriä 5 artiklan 
1 c kohdassa tarkoitetuista säästöistä. 
Rekisterin tiedot ovat julkisesti 
saatavilla."

Or. de

Tarkistus 9

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

Komission teksti Tarkistus

4 b) Korvataan 8 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
4. "Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan 
mukaisesti ilmoittamista tiedoista.
Keskusrekisterin tiedot ovat julkisesti 
saatavilla.
Komissio suorittaa vuodesta 2011 alkaen 
kunakin vuonna viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta kunkin valmistajan osalta 
seuraavia seikkoja koskevan alustavan 
laskelman:
a) keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 
edellisenä kalenterivuonna;
b) päästötavoitteet edellisenä 
kalenterivuonna; ja
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c) valmistajan a alakohdan mukaisesti 
laskettujen edellisen vuoden 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
ja sen kyseisen vuoden päästötavoitteen 
välinen ero.
Lisäksi komissio suorittaa vuodesta 2016 
alkaen vuoteen 2020 asti, vuosi 2023 
mukaan luettuna, kunakin vuonna 
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta kunkin 
valmistajan osalta seuraavia seikkoja 
koskevan alustavan laskelman:
a) keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 
edellisenä kalenterivuonna ilman 
5 artiklassa tarkoitettuja superbonuksia;
b) a alakohdan mukaisesti laskettujen 
valmistajan edellisen vuoden 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ja 
sen kyseisen vuoden päästötavoitteen 
välinen ero.
Komissio ilmoittaa kullekin valmistajalle 
tätä koskevan alustavan laskelman tiedot. 
Ilmoitus sisältää kunkin jäsenvaltion 
osalta tiedot uusien rekisteröityjen 
henkilöautojen lukumäärästä ja niiden 
hiilidioksidipäästöistä."

Or. de

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 c kohta (uusi)
Asetus 2009/443/EY
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

4 c) 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 
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sen jäsenvaltion, jossa se katsoo virheen 
syntyneen.
Kukin valmistaja ilmoittaa vuodesta 2016 
lähtien vuoteen 2023 asti, vuosi 2023 
mukaan luettuna, kolmen kuukauden 
kuluessa alustavan laskelman saamisesta 
4 kohdan mukaisesti komissiolle, tuleeko 
komission ottaa kyseisen valmistajan 
edellisen vuoden keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen laskennassa 
huomioon 5 artiklassa tarkoitetut 
superbonukset.
Komissio tutkii valmistajien tekemät 
ilmoitukset ja 31 päivään lokakuuta 
mennessä joko vahvistaa 4 kohdan 
mukaiset alustavat laskelmat tai 
muuttaa niitä."

Or. de

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de



PE500.598v03-00 14/20 PR\926759FI.doc

FI

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 kohta
Asetus 2009/443/EY
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

9) Korvataan 12 artiklan 2 kohdan 
ensimmäinen virke seuraavasti:

9) Korvataan 12 artiklan 2 kohta
seuraavasti:

"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 noudattaen."

"2. Komissio hyväksyy 1 kohdassa 
tarkoitettujen innovatiivisten 
teknologioiden tai innovatiivisten 
teknologiapakettien hyväksymistä 
koskevaan menettelyyn sovellettavat 
yksityiskohtaiset säännökset 
täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Nämä 
yksityiskohtaiset säännökset pohjautuvat 
seuraaviin innovatiivisia teknologioita 
koskeviin perusteisiin:

a) laitetoimittajan tai valmistajan on 
oltava vastuussa siitä, että 
innovatiivisten teknologioiden tai 
innovatiivisten teknologiapakettien
käytöllä päästään hiilidioksidin 
vähentämiseen;
b) innovatiivisilla teknologioilla tai 
innovatiivisilla teknologiapaketeilla on 
oltava todennettava osuus hiilidioksidin 
vähentämiseen;
c) innovatiivisten teknologioiden ja 
innovatiivisten teknologiapakettien 
vaikutus henkilöauton 
hiilidioksidipäästöihin ei saa 
standarditestisyklissä ylittää 25 prosenttia; 
innovatiiviset teknologiat ja 
innovatiiviset teknologiapaketit eivät saa 
olla sellaisten pakottavien säännösten 
alaisia, jotka johtuvat 1 artiklassa 
tarkoitetuista täydentävistä 
lisätoimenpiteistä, jotka vastaavat 10 g:n 
CO2/km vähennystä, eivätkä ne saa olla 
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pakottavia muiden yhteisön oikeuden 
säännösten nojalla."

Or. de

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Asetus 2009/443/EY
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

9 a) Korvataan 12 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Laitetoimittajan tai valmistajan, 
joka pyytää, että jokin toimenpide 
hyväksytään innovatiiviseksi 
teknologiaksi tai innovatiiviseksi 
teknologiapaketiksi, on toimitettava 
komissiolle selvitys, johon sisältyy 
riippumattoman, sertifioidun elimen 
laatima todentamiskertomus. Jos 
toimenpiteellä ja toisella jo hyväksytyllä 
innovatiivisella teknologialla tai 
innovatiivisella teknologiapaketilla on 
mahdollisesti vuorovaikutusta, 
selvityksessä on oltava maininta tästä 
vuorovaikutuksesta, ja 
todentamiskertomuksessa on arvioitava, 
missä määrin tämä vuorovaikutus 
muuttaa kullakin toimenpiteellä 
saavutettua vähennystä."

Or. de

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 9 b kohta (uusi)
Asetus 2009/443/EY
12 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

9 b) Lisätään 12 artiklan 4 kohdan 
jälkeen uusi artikla seuraavasti:
"4 a. Komissio antaa neuvostolle ja 
parlamentille vuosittain kertomuksen 
hyväksytyistä ja hylätyistä innovatiivisista 
teknologioista ja innovatiivisista 
teknologiapaketeista.

Or. de

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – b alakohta
Asetus 2009/443/EY
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan 3 kohdan toinen alakohta. b) Korvataan 3 kohta 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 
hiilidioksidipäästöjen 
mittausmenetelmiä soveltaakseen 
vuodesta 2021 lähtien tarkistettua 
mittausmenetelmää. Komissio tekee 
erityisesti aiheellisia ehdotuksia 
mukauttaakseen näitä menettelyjä siten, 
että ne kuvastavat riittävästi 
ajoneuvojen todellisia 
hiilidioksidipäästöjä, ja sisällyttääkseen 
niihin sellaiset 12 artiklassa määritetyt 
hyväksytyt innovatiiviset teknologiat, 
jotka saattavat vaikuttaa testisykliin. 
Komissio varmistaa, että näitä 
menettelyjä tarkistetaan myöhemmin 
säännöllisesti."
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Or. de

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – c alakohta
Asetus 2009/443/EY
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. de

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 10 kohta – d alakohta
Asetus 2009/443/EY
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. 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 
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vertailukelpoisia." vertailukelpoisia. Uudesta 
testimenettelystä johtuvat poikkeamat on 
mukautettava täysimääräisesti. 
Mukautusta ryhdytään soveltamaan 
1 päivästä tammikuuta 2021 lähtien."

Or. de
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PERUSTELUT

Ehdotuksen tavoitteena on vähentää uusien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä nykyaikaisten 
käyttötekniikoiden avulla merkittävästi siten, että se on myös taloudellisesti ja ekologisesti 
tarkoituksenmukaista.
Raja-arvo on vuodesta 2006 lähtien 160g CO2/km. Vuodesta 2015 lähtien se on 130g CO2/km 
ja vuodesta 2020 lähtien 95g CO2/km. Viimeksi mainittu on hyvin kunnianhimoinen tavoite. 
Esittelijä katsoo, että on tärkeää saavuttaa tämä tavoitearvo, vaikka se on suurin vähennys 
viime vuosien aikana. Lisäksi komissio esittää ehdotuksessaan COM(2012) 393 uusien 
henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen laskentaan käytettävän asetukseen (EY) N:o 443/2009 
sisältyvän kertoimen laskemista 0,0457:stä 0,0333:een. Tämä merkitsee 27 prosentin 
suuruista lisävähennystä ja siitä aiheutuu suurempia kustannuksia nimenomaan suurten,
kalliiden autojen valmistajille kuin pienten autojen valmistajille. Koska suuret autot ovat 
kuitenkin yleensä edelläkävijöitä tekniikaltaan, esittelijä katsoo aiheelliseksi ehdottaa 
realistista kannustejärjestelmää, jolla edistetään uusien ympäristöystävällisempien 
tekniikoiden käyttöönottoa.

Tällä ei, eikä etenkään ristikkäistuilla, saa rasittaa jäsenvaltioiden taloutta. Esittelijä haluaa 
samalla varmistaa, että valmistajien ja henkilöautojen laaja kirjo säilytetään, jotta 
mahdollistetaan uusien henkilöautojen valmistajien välinen reilu kilpailu. EU:n tavoitteena ei 
saa olla ajoneuvon yksilöllisen valinnan vapauden rajoittaminen lainsäädännön avulla.

Kannustejärjestelmän olisi mahdollistettava, että kaikki valmistajat voivat vuoteen 2020 
saakka säästää "erityishyvityksiä", joista komissio pitää julkisesti saatavilla olevaa rekisteriä. 
Valmistajilla on mahdollisuus ilmoittaa komissiolle, onko säästetyt hyvitykset otettava 
kalenterivuosittain joustavasti huomioon niiden yksilöllisen tavoitteen saavuttamiseksi. 
Laskenta sallitaan valmistajille kuitenkin vain, jos niiden päästöt ylittävät tavoitteet kyseisenä 
kalenterivuonna enintään 15 prosenttia. Superbonuksia myönnetään sitä paitsi vain autoille, 
joiden hiilidioksidipäästöt ovat enintään 50g CO2/km, tai jotka kulkevat sähköllä vähintään 
40 kilometrin matkan. Valmistajat pakotetaan siten myös vastedes investoimaan 
vaihtoehtoisiin käyttöjärjestelmiin ja tuomaan suunnitelmansa markkinoille. 
Kannustejärjestelmää lakataan käyttämästä vuonna 2023. Kerrointa porrastetaan alaspäin ja 
sen on määrä olla 2 vuodesta 2018 lähtien.

Jotta kuluttajat voivat vertailla ajoneuvoja, kunkin valmistajan kaikkien mallien polttoaineen 
kulutus mitataan standardoidun tarkastelumenettelyn, uuden eurooppalaisen ajosyklin (New 
European Driving Cycle, NEDC) avulla. Komissio ja muut toimielimet laativat parhaillaan 
uutta menettelyä (Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure). Jotta myös 
valmistelijoille voidaan tarjota suunnitteluvarmuutta, on välttämätöntä vahvistaa NEDC 95g 
CO2/km:n raja-arvon saavuttamisen perustaksi vuoteen 2020 mennessä. Sen jälkeen vanha 
testisykli korvataan WLTP:llä, jota käytetään perustana vuoden 2020 jälkeisen tavoitteen 
mittaamiseen.

Uusien henkilöautojen valmistajia ja laitetoimittajia on kannustettava sertifioimaan ja 
asentamaan autoihin sellaisia teknologioita ja teknologiapaketteja (ekoinnovaatioita), jotka 
entisestään vähentävät polttoaineen kulutusta ja siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. 
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Toistaiseksi ei ole olemassa virallisesti hyväksyttyä ekoinnovaatiota, koska testimenetelmä on 
liian aikaa vievä ja liian kallis. Esittelijä katsoo siksi, että teknologioiden ja 
teknologiapakettien hyväksymistä on yksinkertaistettava. Kuten asetuksessa (EY) 
N:o 443/2009 säädetään, näiden teknologioiden avulla saavutettu osuus valmistajan 
päästötavoitteen alentumisesta voi olla korkeintaan 7 g CO2/km. 

Koska ei ole ennakoitavissa, mitkä vaihtoehtoiset käyttötekniikat kuluttajat tulevaisuudessa 
hyväksyvät, ei ole tarkoituksenmukaista ehdottaa vuoden 2020 jälkeiseen ajan sovellettavien 
säännösten tarkistamista jo vuonna 2014. Esittelijä katsoo, ettei tulevaa markkinatilannetta 
voida arvioida realistisesti ennen vuotta 2017.


