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LYHYET PERUSTELUT

Vuonna 2011 Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat säädöksen (asetus (EU) 
N:o 510/2011), jossa vahvistetaan vuodesta 2020 alkaen päästötavoitteeksi 147 g CO2/km 
uusille kevyille hyötyajoneuvoille (luokka N1), jotka rekisteröidään unionissa ensimmäistä 
kertaa ja joita ei ole aikaisemmin rekisteröity unionin ulkopuolella rajoitettua aikaa lukuun 
ottamatta.

Asetuksessa säädetään myös

siirtymävaiheesta, jolloin erityinen päästötavoite on vuosien 2014 ja 2017 välisenä aikana 
175 g CO2/km seuraavasti: 70 prosenttia valmistajan ajoneuvokannasta noudattaa sitä 
vuonna 2014, 75 prosenttia vuonna 2015, 80 prosenttia vuonna 2016 ja 100 prosenttia 
vuodesta 2017 alkaen;

superbonuksista kullekin uudelle kevyelle hyötyajoneuvolle, jonka päästöt ovat alle 
50 g CO2/km; 

seuraamuksista (”liikapäästömaksu”), jotka koskevat valmistajia, jotka eivät noudata 
hiilidioksiditavoitteita;

poikkeuksista, jotka koskevat pieniä valmistajia, joiden tuotanto unionissa on alle 
22 000 uutta hyötyajoneuvoa vuodessa;

ekoinnovaatio-osuudesta, joka koskee valmistajaa, joka soveltaa innovatiivisia tekniikoita 
hiilidioksiditavoitteiden pienentämiseksi.

Kunkin uuden kuljetusajoneuvon ohjeelliset hiilidioksidipäästöt mitataan ajoneuvon massan 
perusteella grammoina kilometriä kohti.

Nykyiseen lainsäädäntöön sisältyvät vuotta 2020 koskevat pakolliset tavoitteet on pantava 
täytäntöön. Vaikutustenarviointia varten tehdyn teknisen analyysin mukaan tavoitteena olevan 
tason 147 g CO2/km saavuttamiseksi tarvittava teknologia voidaan toteuttaa vuoteen 2020 
mennessä.

Asetusta (EU) N:o 510/2011 muuttavassa komission lainsäädäntöehdotuksessa vahvistetaan 
menetelmät, joilla tavoitteet saavutetaan. Ehdotetuista toimista voidaan tehdä seuraava 
yhteenveto:

 vuoden 2020 hiilidioksiditavoitteen saavutettavuus vahvistetaan pakettiautoille;

 tavoite asetetaan edelleen ajoneuvon massan ja sen suhteellisen raja-arvokäyrän 
perusteella;

 ekoinnovaatioita ja liikapäästömaksuja sovelletaan edelleen;
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 alle 500 pakettiautoa vuodessa tuottavat pienet valmistajat vapautetaan tavoitteen 
saavuttamisvelvoitteesta;

 asetusta tarkistetaan vuoden 2014 loppuun mennessä, jotta voidaan asettaa uudet 
alhaisemmat hiilidioksiditavoitteet vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, jossa vahvistetaan, että vuoden 
2020 tavoitteet ovat saavutettavissa, ja ehdotetaan, että muutoksia ei tehdä tavoitteeseen 
147 g CO2/km, joka on edelleen kunnianhimoinen vertailuarvo alan rakenneuudistuksen 
aikana.

Valmistelija haluaisi siksi noudattaa alle kaksi vuotta sitten tehtyä sopimusta ja muistuttaa, 
että vuoden 2007 keskimääräiseen tavoitteeseen 203 g CO2/km verrattuna, tavoite 
147 g CO2/km merkitsee 28 prosentin vähennystä ja sitä, että valmistajat investoivat entistä 
enemmän uusiin tekniikoihin.

Nämä investoinnit vaikuttavat kuitenkin ajoneuvojen hintoihin (hinnat nousevat jopa 
10 prosenttia) sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joille kevyet kuljetusajoneuvot ovat 
tärkeä työkalu. Nykyisessä taloustilanteessa pk-yritykset harkitsevat tarkkaan, kannattaako 
vanha ajoneuvo korvata ja investoida uuteen.

Valmistelija katsoo, että vuoden 2020 jälkeistä ajanjaksoa koskeva yleiskuva on hyödyllinen, 
mutta hänen mielestään tällaisten tavoitteiden asettamista olisi vuonna 2014 toteutettavan 
asetuksen uudelleentarkastelun vuoksi lykättävä aikaisintaan vuoteen 2018. Tämä johtuu siitä, 
että uutta testimenettelyä ei ole vielä määritelty eikä sitä todennäköisesti määritellä ennen
kuin kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälisen testimenetelmän mukainen uusi testisykli ja 
asianmukaiset testimenettelyt ovat käytettävissä. Teollisuuden suunnitteluvarmuuden 
takaamiseksi olisi kuitenkin varattava riittävästi aikaa.

Mitä tulee superbonuksiin, valmistelija on eri mieltä komission kanssa siitä, että asiaa 
koskevien säännösten voimassaoloa ei jatketa vuoden 2017 jälkeen. Valmistelija pitää niitä 
kuitenkin tärkeänä kannustimena, jotta erityisesti insinöörit kehittävät ja soveltavat uusia 
tehokkaita tekniikoita, joita ei pitäisi rajoittaa sähköajoneuvoihin. Samoin olisi meneteltävä 
ekoinnovaatiojärjestelmien kanssa: ne olisi säilytettävä ehdotuksessa ja innovatiivisia 
tehokkaita tekniikoita olisi tuettava entistä vaikuttavammalla tavalla.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tavoitteiden muuttaminen liian 
usein aiheuttaa autoteollisuuden kannalta 
epävarmuutta ja vaikuttaa sen 
maailmanlaajuiseen kilpailukykyyn.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) On asianmukaista selventää, että 
tavoitteena olevan tason 147 g CO2/km 
noudattamisen todentamiseksi 
hiilidioksidipäästöt olisi edelleen mitattava 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja kuljetusajoneuvojen 
päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja 
ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen
tarvittavien tietojen saatavuudesta 
20 päivänä kesäkuuta 2007 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
sekä hyödyntäen innovatiivista 
teknologiaa. Komission teettämissä 
tutkimuksissa on kuitenkin käynyt ilmi, 
että kyseisessä asetuksessa säädetyt 
testimenettelyt hiilidioksidipäästöjen 
mittaamiseksi eivät ole estäneet 
valmistajia käyttämästä enenevässä 
määrin joustoja 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 
olisi tämän vuoksi tarkistettava 
viipymättä, jotta voidaan varmistaa, että 
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testimenettelyissä otetaan asianmukaisella 
tavalla huomioon autojen 
hiilidioksidipäästöjen tosiasiallinen 
toteutuminen.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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.

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.
Talouskriisin ja autonvalmistusalan 
rakenneuudistuksen takia on kuitenkin 
tärkeää, että tavoite voidaan saavuttaa 
aiheuttamatta lisärasitetta teollisuuden 
kansainväliselle kilpailukyvylle.

Perustelu

Tason 147 g/km saavuttaminen on edelleen kunnianhimoinen tavoite.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

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 

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 
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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.

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 
tekee ehdotuksen vuoden 2020 jälkeistä 
aikaa koskevista tavoitteista ennen tämän 
asetuksen voimassaolon päättymistä.
Suunnitteluvarmuuden takaamiseksi 
tällaista ehdotusta ei saisi tehdä ennen 
vuotta 2018, koska kyseisten tavoitteiden 
täytäntöönpanon on perustuttava uuteen 
testisykliin ja asianmukaisiin 
testimenettelyihin, joita on sovellettava 
hiilidioksidipäästöjen mittaamiseen ja 
tavoitteen seurantaan vasta vuoden 2020 
jälkeen.

Perustelu

Vuoden 2020 jälkeen tavoite olisi määriteltävä vasta sen jälkeen, kun konkreettista 
edistymistä koskeva arviointi on tehty tämän asetuksen mukaisesti.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(10) Asetuksessa säädetään, että komissio 
tekee vaikutustenarvioinnin 
tarkastellakseen uudelleen testimenettelyjä, 
jotta näissä otettaisiin riittävällä tavalla 
huomioon autojen hiilidioksidipäästöjen 
todellinen käyttäytyminen. Tämä työ ei ole 
vielä valmis, mutta se etenee 
Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan 
talouskomission puitteissa kehitettävän 
World Light Duty Test -menettelyn myötä. 
Tästä syystä ja koska nykyisessä 
testisyklissä ei oteta riittävästi huomioon 
autojen ja pakettiautojen todellisia 
päästöjä liikenteessä, on tärkeää kehittää 
nopeasti parannettu testisykli. Kun 
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XII mukaisesti. Kun testimenettelyjä 
muutetaan, olisi liitteessä I vahvistetut rajat 
mukautettava sen varmistamiseksi, että 
valmistajien ja ajoneuvoluokkien normeja 
kiristetään vertailukelpoisella tavalla.

nykyisiä testimenettelyjä, jotka on 
vahvistettu asetuksen (EY) N:o 443/2009 
liitteessä I, jossa säädetään vuotta 2020 
koskevista päästörajoista, jotka on 
määritetty asetuksen (EY) N:o 715/2007 
ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteen 
XII mukaisesti, muutetaan, olisi liitteessä I 
vahvistetut rajat mukautettava sen 
varmistamiseksi, että valmistajien ja 
ajoneuvoluokkien normeja kiristetään 
vertailukelpoisella tavalla.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) On asianmukaista tarkastella, 
voitaisiinko hiilidioksidipäästötavoitteet 
korvata polttoainetehokkuutta koskevilla 
tavoitteilla, sillä 
hiilidioksidipäästötavoitteissa ei oteta 
huomioon nykyaikaisten polttomoottorien 
haitallisia päästöjä. Komissiota pyydetään 
siksi laatimaan kertomus tästä aiheesta.

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

2 a) korvataan 5 artikla seuraavasti:
Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä jokainen uusi kevyt 
kuljetusajoneuvo, jonka 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g 
CO2/km, vastaa
3,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuonna 2014,



AD\930099FI.doc 9/13 PE502.172v02-00

FI

– 3,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa vuonna 
2015,
– 2,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa vuonna 
2016,
– 1,5:tä kevyttä kuljetusajoneuvoa vuonna 
2017,
– yhtä kevyttä kuljetusajoneuvoa 
vuodesta 2018.
Niin kauan kuin superbonusjärjestelmää 
sovelletaan, uusien kevyiden 
kuljetusajoneuvojen, joiden 
hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g 
CO2/km, valmistajakohtainen 
enimmäismäärä, joka otetaan huomioon 
ensimmäisessä kohdassa vahvistettujen 
kertoimien soveltamisessa, on enintään 
1 prosentti.

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

3 a) Poistetaan 12 artiklan 1 kohdan 
viimeinen virke.

Perustelu

Innovatiivisille teknologioille ei voida asettaa rajoituksia.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 b kohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 510/2011
12 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 b) Lisätään 12 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”4 a. Komissio laatii 31 päivään 
joulukuuta 2013 mennessä tarkistetut 
täytäntöönpanosäännökset 
ekoinnovaatioiden hyväksyntää varten, 
jotta voidaan helpottaa innovatiivisten 
teknologioiden käyttöönottoa koskevia 
hakumenettelyjä ja sen jälkeen laatia 
ohjeet moitteettomista 
hakumenettelyistä.”

Perustelu

Asetuksessa (EU) N:o 510/2011 todetaan, että yhteisön tavoitteen saavuttamiseksi olisi 
otettava huomioon innovatiivisten teknologioiden avulla saavutetut hiilidioksidisäästöt. 
Tähän mennessä on kuitenkin tehty vain yksi tällainen hakemus. Tilannetta voidaan parantaa 
tarkistamalla hyväksymismenettelyjä, jotta voidaan helpottaa hakemusten tekemistä, ja 
laatimalla asiaa koskevat ohjeet.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

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

”Komissio laatii 31 päivään 
tammikuuta 2016 mennessä ehdotuksen
uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen 
hiilidioksidipäästötavoitteesta vuodeksi
2025. Uuden tavoitearvon on oltava 
johdonmukainen vuotta 2050 koskevien 
EU:n pitkän aikavälin 
päästövähennystavoitteiden kanssa 
erityisesti liikenteen alalla, ja siinä on 
otettava huomioon vaikutus 
autoteollisuuden kilpailukykyyn. 
Ehdotuksen on perustuttava uuteen 
kansainväliseen testisykliin (WLDTP), 
joka korvaa asetuksessa (EY) 
N:o 715/2007 säädetyt testimenettelyt. Jos 
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tästä standardista ei päästä 
kansainvälisellä tasolla sopimukseen 
31 päivään heinäkuuta 2015 mennessä, 
ehdotuksen on perustuttava 
vakiintuneeseen uuteen eurooppalaiseen 
testisykliin (NECD). Ehdotukseen uudeksi 
hiilidioksidipäästöjen raja-arvoksi on 
sisällytettävä myös
– uusien kevyiden ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen elinkaariarvio, 
jonka tulokset otetaan huomioon raja-
arvon arvioinnissa;
– todellisissa ajo-olosuhteissa syntyviä 
päästöjä (RDE) koskevat tiedot.”

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Lisätään kohta seuraavasti:
”4 a. Komissio tarkastelee mahdollisuutta 
korvata pakokaasuja korostava 
lähestymistapa, jossa mitataan vain 
polttoaineen tuotantoon ja käyttöön 
liittyvät päästöt, elinkaarta koskevalla 
lähestymistavalla, johon sisällytetään 
ajoneuvon elinkaaren kaikkien vaiheiden 
päästöt raaka-aineiden tuotannosta 
käytöstäpoistoon tai kierrätykseen asti.”

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta – 2 luetelmakohta
Asetus (EU) N:o 510/2011
13 artikla – 6 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Komissio mukauttaa liitteessä I ”Sääntömääräisen testimenettelyn ja 
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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.”

-syklin on edelleen oltava tavoitteen 
perusta asetuksen (EU) N:o 510/2011 
liitteen I 1 kohdan c alakohdan, asetuksen 
(EY) N:o 715//2007 ja asetuksen (EY) 
N:o 692/2008 liitteen III ja XIII 
mukaisesti. Uusi testimenettely ja -sykli 
on määriteltävä ja otettava käyttöön 
täysimääräisesti viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2018. Riittävien 
valvontatietojen on oltava käytettävissä 
siihen mennessä. Komissio harkitsee 
silloin mahdollisuutta asettaa uudet 
tavoitteet vuoden 2020 jälkeistä 
ajanjaksoa varten.”

Perustelu

Teollisuuden suunnitteluvarmuuden takaamiseksi sääntömääräinen testausmenettely on 
säilytettävä, kunnes uusi menettely on kehitetty valmiiksi ja pantu täytäntöön ja niin kauan 
kuin riittävästi tietoa on saatavilla. Vasta sen jälkeen olisi noudatettava uutta 
testimenetelmää.

Tarkistus 13

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

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.”

Perustelu

Komission kirjoitusvirhe.
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