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Tarkistus 178
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Komissio esittää 1 päivään 
tammikuuta 2014 mennessä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tasosta, joka on määrä saavuttaa alkaen 
vuodesta 2020. Ehdotus perustuu 
tuloksiin päivitetystä 
vaikutuksenarvioinnista, joka sisältää 
erityisesti kokonaisanalyysin 
vaikutuksista autoteollisuuteen ja siihen 
liittyviin teollisuudenaloihin. Tätä 
asetusta on muutettava tavalla, joka on 
kilpailun kannalta mahdollisimman 
neutraali sekä sosiaalisesti 
oikeudenmukainen ja kestävä.
Kokonaisehdotukseen on sisällyttävä 
myös:

– asetuksen (EY) N:o 443/2009 13 
artiklan 3 kohdan mukainen tarkistus, 
joka koskee hiilidioksidipäästöjen 
mittausmenetelmiä;
– direktiivin 2007/46/EY liitteessä II 
määriteltyihin M2- ja N2-luokkiin 
kuuluvien ajoneuvojen, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaisten ajoneuvojen, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen 
(EY) N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, mahdollinen sisällyttäminen 
tämän asetuksen soveltamisalaan;
– asetetun tavoitteen täytäntöönpanoon 
liittyvät näkökohdat, mukaan lukien 
hyötykriteerin uudelleentarkastelu, 
liikapäästömaksut, innovatiiviset 
teknologiat, poikkeukset pienille 
valmistajille ja liitteisiin I ja II tehtävät 
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tarkistukset.

Or. fr

Tarkistus 179
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lokakuun 31 päivään 2016 mennessä 
sekä sen jälkeen joka kolmas vuosi 
hyväksytään toimenpiteitä liitteen I 
muuttamiseksi siinä tarkoitetun luvun M0 
mukauttamiseksi uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen kolmen edeltävän 
kalenterivuoden keskimääräiseen 
massaan.

Poistetaan.

Nämä toimenpiteet tulevat ensimmäisen 
kerran voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2018 sekä sen jälkeen joka kolmas vuosi.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 13 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The automous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
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merkkimäärän.)

Tarkistus 180
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lokakuun 31 päivään 2016 mennessä 
sekä sen jälkeen joka kolmas vuosi 
hyväksytään toimenpiteitä liitteen I 
muuttamiseksi siinä tarkoitetun luvun M0 
mukauttamiseksi uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen kolmen edeltävän 
kalenterivuoden keskimääräiseen 
massaan.

Poistetaan.

Nämä toimenpiteet tulevat ensimmäisen 
kerran voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2018 sekä sen jälkeen joka kolmas vuosi.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 13 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The automous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 181
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lokakuun 31 päivään 2016 mennessä 
sekä sen jälkeen joka kolmas vuosi 
hyväksytään toimenpiteitä liitteen I 
muuttamiseksi siinä tarkoitetun luvun M0 
mukauttamiseksi uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen kolmen edeltävän 
kalenterivuoden keskimääräiseen massaan.

2. Lokakuun 31 päivään 2016 mennessä 
sekä sen jälkeen joka kolmas vuosi 
hyväksytään toimenpiteitä liitteen I 
muuttamiseksi siinä tarkoitetun luvun M0 
mukauttamiseksi uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen kolmen edeltävän 
kalenterivuoden keskimääräiseen massaan.

Nämä toimenpiteet tulevat ensimmäisen 
kerran voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2018 sekä sen jälkeen joka kolmas vuosi.

Nämä toimenpiteet tulevat ensimmäisen 
kerran voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2018 sekä sen jälkeen joka kolmas vuosi.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, hyväksytään 13 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 182
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio saattaa 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä päätökseen 
liitteessä I säädettyjen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden ja 
10 artiklassa säädettyjen poikkeusten 
uudelleentarkastelun, jonka tavoitteena 
on määrittää:

Poistetaan.

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 135 g CO2/km 
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kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.
– tämän tavoitteen täytäntöönpanoon 
liittyvät näkökohdat, mukaan lukien 
liikapäästömaksu.
Komissio ottaa huomioon 
uudelleentarkastelun ja siihen liittyvän 
vaikutustenarvioinnin, johon sisältyy 
kokonaisarvio vaikutuksista 
autoteollisuuteen ja siihen liittyviin 
teollisuudenaloihin, ja tarvittaessa se
– tekee ehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamisesta tavalla, joka on kilpailun 
kannalta mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja 
kestävä,
– varmistaa sen, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan sisällytetään direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin 
M2- ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, 
joiden vertailumassa on enintään 2 610 
kg, sekä sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen 
(EY) N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 13 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. fr
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Tarkistus 183
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio saattaa 1 päivään tammikuuta 
2013 mennessä päätökseen liitteessä I 
säädettyjen hiilidioksidipäästötavoitteiden 
ja 10 artiklassa säädettyjen poikkeusten
uudelleentarkastelun, jonka tavoitteena 
on määrittää:

4. Komissio arvioi 1 päivään tammikuuta 
2013 mennessä liitteessä I säädettyjen 
hiilidioksidipäästötavoitteiden ja 
10 artiklassa säädettyjen poikkeusten
täytäntöönpanoa ja pyrkii määrittämään:

Or. en

Perustelu

Valmistajille on annettava vuoden 2020 tavoitetta koskeva investointivarmuus.

Tarkistus 184
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 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 vuodesta
2020 lähtien saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 160 g CO2/km
kustannustehokkaalla tavalla.

Or. en
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Tarkistus 185
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 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 vuodesta
2020 lähtien saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 160 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla.

Or. en

Tarkistus 186
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 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 vuodesta
2020 lähtien saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 160 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla.

Or. en

Perustelu

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
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change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 187
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 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 vuodesta
2020 lähtien saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 160 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla.

Or. en

Perustelu

Pitkän tähtäimen tavoite on tärkeä, koska sillä voidaan edistää ympäristöasioita ja tarjota 
suunnitteluvarmuutta teollisuudelle. Kevyillä hyötyajoneuvoilla on muita ajoneuvoja 
pidemmät kehitys- ja tuotantosyklit ja siten niiden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on 
kalliimpaa eikä 135 g/km tavoitetaso ole realistinen ehdotetussa aikataulussa. Se aiheuttaisi 
vähittäismyyntihintaan yli 5 000 euron lisäyksen. Asetuksen soveltamisalan laajentaminen 
N2- ja M2-luokan ajoneuvoihin ei sovellu komitologiaan, koska ne ovat lähempänä raskaita 
hyötyajoneuvoja.

Tarkistus 188
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– keinot, joiden avulla voidaan vuoteen 
2020 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 

– keinot, joiden avulla voidaan vuodesta 
2025 lähtien saavuttaa pitkän aikavälin 
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tavoitteena oleva taso 135 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

tavoitteena oleva taso 135 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu pitkän aikavälin tavoite 135 g/km vuonna 2020 on täysin epärealistinen, ja 
vaikutuksia ei kannata lähteä arvioimaan tämän luvun perusteella. Vaikutuksia on arvioitava 
kattavasti ennen kuin mitään pitkän aikavälin tavoitetta ja ajankohtaa vahvistetaan.

Tarkistus 189
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 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 vuodesta 
2025 lähtien saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 145 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu pitkän aikavälin tavoite on epärealistinen. Vaikutuksia on arvioitava kattavasti 
ennen kuin mitään pitkän aikavälin tavoitetta ja ajankohtaa vahvistetaan.

Asetus muuttuu luonteeltaan radikaalisti, jos sen soveltamisalaan otetaan myös N2- ja M2-
luokan ajoneuvot. N2- ja M2-luokan ajoneuvot vastaavat pikemminkin raskaita 
hyötyajoneuvoja, eli vaikka niiden vertailumassa olisi yleensä alle 2 610 kg, niin todellinen 
kokonaispaino saattaa olla jopa 5–6 tonnia. Soveltamisalan laajentaminen vaikuttaa 
voimakkaasti näihin ajoneuvoluokkiin ja siten voidaan harkita ainoastaan pitkän aikavälin 
tavoitetta.
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Tarkistus 190
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 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. de

Perustelu

Ennen kuin korjattu tavoitetaso 150 g CO2/km vahvistetaan lopullisesti, sen toteutettavuus on 
tarkastettava 12 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti. Koska tämä saattaa johtaa muun 
tavoitearvon vahvistamiseen, muutoksia ei voida vielä luonnehtia toteamuksella "muita kuin 
keskeisiä osia". Tässä tarvitaan lainsäädäntömenettelyä, jossa komissio tekee vastaavat 
ehdotukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 191
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 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 125 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla.

Or. en

Perustelu

Valmistajille on annettava vuoden 2020 tavoitetta koskeva investointivarmuus.
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Tarkistus 192
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 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 125 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2020 tavoitetaso 125 g CO2/km edustaa 38 prosentin vähennystä nykyisestä tasosta. 
Se olisi paremmin henkilöautojen päästövähennysten tason mukaista, jossa vuoden 2020 
tavoitetaso edellyttää 40 prosentin vähennystä. Komission vaikutustenarviointi tukee 
tavoitetason 125 g CO2/km teknistä tavoitettavuutta ja antaa valmistajille voimakkaan 
signaalin innovoida ajoneuvokantaa.

Tarkistus 193
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 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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Tarkistus 194
Silvia-Adriana Ţicău0

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 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 
2023 mennessä saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 140 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään johdonmukaisuutta ja tehdään tavoitteista konkreettisia ja 
saavutettavia ajoissa.

Tarkistus 195
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 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 120 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Tavoitetaso 125 g/km vuonna 2020 on tarpeen, jotta voidaan tukea pk-yrityksiä. Tavoite 
parantaisi energiatehokkuutta ja johtaisi polttoaineen säästöön, joka vastaa noin 2 100 euroa 
kuluttajille, vaikka polttoaineen hinnan oletetaan nousevan melko paljon. 
Vaikutustenarvioinnin mukaan tämä merkitsee nettohyötyä kuluttajille ilman negatiivista 
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työllisyysvaikutusta tai ajoneuvojen myynnin merkittävää vähentymistä.

Tarkistus 196
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 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 130 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

Or. da

Tarkistus 197
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 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 130 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Tämä säädös hyödyttää yhteiskuntaa, koska se johtaa polttoaineen säästöön. Monet 
jäsenvaltiot ovat äskettäin korottaneet polttoaineveroja talouskriisin takia ja useiden muiden 
odotetaan tekevän samoin. Tarvitaan myös järkevää pitkän aikavälin tavoitetta, jotta voimme 
täyttää ilmastositoumuksemme hiilidioksidin vähentämisestä 80 - 95 prosentilla vuoteen 2050 
mennessä. Se on myös komission energiatehokkuussuunnitelman mukaista, sillä tämä säädös 
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lisää liikenteen energiatehokkuutta.

Tarkistus 198
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 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 160 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon tarvittavat pidemmät kehitys- ja tuotantosyklit, 135 g CO2/km tavoite 
ei ole realistinen ehdotetussa aikataulussa. Myös 160 g CO2/km on kunnianhimoinen tavoite, 
mutta saavutettavissa.

Tarkistus 199
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 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 160 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, jos tämän 
tavoitteen toteutettavuus varmistetaan 
päivitetyn vaikutustenarvioinnin tulosten 
perusteella.

Or. en
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Perustelu

Kun otetaan huomioon tarvittavat pidemmät kehitys- ja tuotantosyklit, 135 g CO2/km tavoite 
ei ole realistinen ehdotetussa aikataulussa. Myös 160 g CO2/km on kunnianhimoinen tavoite, 
mutta saavutettavissa.

Tarkistus 200
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ottaa huomioon
uudelleentarkastelun ja siihen liittyvän 
vaikutustenarvioinnin, johon sisältyy 
kokonaisarvio vaikutuksista 
autoteollisuuteen ja siihen liittyviin 
teollisuudenaloihin, ja tarvittaessa se

Komissio ottaa huomioon arvion ja siihen 
liittyvän vaikutustenarvioinnin, johon 
sisältyy kokonaisarvio vaikutuksista 
autoteollisuuteen ja siihen liittyviin 
teollisuudenaloihin, ja tarvittaessa se

Or. en

Perustelu

Valmistajille on annettava vuoden 2020 tavoitetta koskeva investointivarmuus.

Tarkistus 201
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tekee ehdotuksen tämän asetuksen
muuttamisesta tavalla, joka on kilpailun 
kannalta mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja kestävä,

– hyväksyy yksityiskohtaiset säännöt
tämän asetuksen vaatimusten 
täytäntöönpanosta tavalla, joka on 
kilpailun kannalta mahdollisimman 
neutraali sekä sosiaalisesti 
oikeudenmukainen ja kestävä,

Or. en
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Perustelu

Valmistajille on annettava vuoden 2020 tavoitetta koskeva investointivarmuus.

Tarkistus 202
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– varmistaa sen, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan sisällytetään direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

– määrittelee yksityiskohtaiset säännöt 
sille, että tämän asetuksen soveltamisalaan
saatetaan sisällyttää direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan
mukaisesti pitkän aikavälin tavoitteen 
osalta.

Or. en

Tarkistus 203
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– varmistaa sen, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan sisällytetään direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

– määrittelee yksityiskohtaiset säännöt 
sille, että tämän asetuksen soveltamisalaan
saatetaan sisällyttää direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti pitkän aikavälin tavoitteen 
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osalta.

Or. en

Tarkistus 204
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– varmistaa sen, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan sisällytetään direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

– määrittelee yksityiskohtaiset säännöt 
sille, että tämän asetuksen soveltamisalaan
saatetaan sisällyttää direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti pitkän aikavälin tavoitteen 
osalta.

Or. en

Perustelu

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 205
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– varmistaa sen, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan sisällytetään direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

– määrittelee yksityiskohtaiset säännöt 
sille, että tämän asetuksen soveltamisalaan
saatetaan sisällyttää direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti pitkän aikavälin tavoitteen 
osalta.

Or. en

Perustelu

Pitkän tähtäimen tavoite on tärkeä, koska sillä voidaan edistää ympäristöasioita ja tarjota 
suunnitteluvarmuutta teollisuudelle. Kevyillä hyötyajoneuvoilla on muita ajoneuvoja 
pidemmät kehitys- ja tuotantosyklit ja siten niiden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on 
kalliimpaa eikä 135 g/km tavoitetaso ole realistinen ehdotetussa aikataulussa. Se aiheuttaisi 
vähittäismyyntihintaan yli 5 000 euron lisäyksen. Asetuksen soveltamisalan laajentaminen 
N2- ja M2-luokan ajoneuvoihin ei sovellu komitologiaan, koska ne ovat lähempänä raskaita 
hyötyajoneuvoja.

Tarkistus 206
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– varmistaa sen, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan sisällytetään direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 

– määrittelee yksityiskohtaiset säännöt 
sille, että tämän asetuksen soveltamisalaan
saatetaan sisällyttää direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
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N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti pitkän aikavälin tavoitteen 
osalta.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu pitkän aikavälin tavoite 135 g/km vuonna 2020 on täysin epärealistinen, ja 
vaikutuksia ei kannata lähteä arvioimaan tämän luvun perusteella. Vaikutuksia on arvioitava 
kattavasti ennen kuin mitään pitkän aikavälin tavoitetta ja ajankohtaa vahvistetaan.

Tarkistus 207
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– varmistaa sen, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan sisällytetään direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

– määrittelee yksityiskohtaiset säännöt 
sille, että tämän asetuksen soveltamisalaan
saatetaan sisällyttää direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti pitkän aikavälin tavoitteen 
osalta.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu pitkän aikavälin tavoite on epärealistinen. Vaikutuksia on arvioitava kattavasti 
ennen kuin mitään pitkän aikavälin tavoitetta ja ajankohtaa vahvistetaan.

Asetus muuttuu luonteeltaan radikaalisti, jos sen soveltamisalaan otetaan myös N2- ja M2-
luokan ajoneuvot. N2- ja M2-luokan ajoneuvot vastaavat pikemminkin raskaita 
hyötyajoneuvoja, eli vaikka niiden vertailumassa olisi yleensä alle 2 610 kg, niin todellinen 
kokonaispaino saattaa olla jopa 5–6 tonnia. Soveltamisalan laajentaminen vaikuttaa 
voimakkaasti näihin ajoneuvoluokkiin ja siten voidaan harkita ainoastaan pitkän aikavälin 
tavoitetta.
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Tarkistus 208
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– varmistaa sen, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan sisällytetään direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

– tekee ehdotuksen siitä, että tämän 
asetuksen soveltamisalaan sisällytetään 
direktiivin 2007/46/EY liitteessä II 
määriteltyihin M2- ja N2-luokkiin kuuluvat 
ajoneuvot, joiden vertailumassa on 
enintään 2 610 kg, sekä sellaiset ajoneuvot, 
joihin tyyppihyväksyntä ulotetaan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 artiklan 2 
kohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Ennen kuin korjattu tavoitetaso 150 g CO2/km vahvistetaan lopullisesti, sen toteutettavuus on 
tarkastettava 12 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti. Koska tämä saattaa johtaa muun 
tavoitearvon vahvistamiseen, muutoksia ei voida vielä luonnehtia toteamuksella "muita kuin 
keskeisiä osia". Tässä tarvitaan lainsäädäntömenettelyä, jossa komissio tekee vastaavat 
ehdotukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 209
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– varmistaa sen, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan sisällytetään direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2-
ja N2-luokkiin kuuluvat ajoneuvot, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
sellaiset ajoneuvot, joihin 
tyyppihyväksyntä ulotetaan asetuksen (EY) 
N:o 715/2007 2 artiklan 2 kohdan 

– tekee ehdotuksen siitä, että tämän 
asetuksen soveltamisalaan sisällytetään 
direktiivin 2007/46/EY liitteessä II 
määriteltyihin M2- ja N2-luokkiin kuuluvat 
ajoneuvot, joiden vertailumassa on 
enintään 2 610 kg, sekä sellaiset ajoneuvot, 
joihin tyyppihyväksyntä ulotetaan 
asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 artiklan 2 
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mukaisesti. kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 210
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 13 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ennen kuin korjattu tavoitetaso 150 g CO2/km vahvistetaan lopullisesti, sen toteutettavuus on 
tarkastettava 12 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti. Koska tämä saattaa johtaa muun 
tavoitearvon vahvistamiseen, muutoksia ei voida vielä luonnehtia toteamuksella "muita kuin 
keskeisiä osia". Tässä tarvitaan lainsäädäntömenettelyä, jossa komissio tekee vastaavat 
ehdotukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 211
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 13 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 212
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Komissio tekee Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen näistä
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen keskeisiä osia.

Or. en

Tarkistus 213
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Komissio tekee Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen näistä
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen keskeisiä osia.

Or. en
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Tarkistus 214
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Komissio tekee Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen näistä
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen keskeisiä osia.

Or. en

Perustelu

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 215
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 

Komissio tekee Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen näistä
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen keskeisiä osia.
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noudattaen.

Or. en

Perustelu

Pitkän tähtäimen tavoite on tärkeä, koska sillä voidaan edistää ympäristöasioita ja tarjota 
suunnitteluvarmuutta teollisuudelle. Kevyillä hyötyajoneuvoilla on muita ajoneuvoja 
pidemmät kehitys- ja tuotantosyklit ja siten niiden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on 
kalliimpaa eikä 135 g/km tavoitetaso ole realistinen ehdotetussa aikataulussa. Se aiheuttaisi 
vähittäismyyntihintaan yli 5 000 euron lisäyksen. Asetuksen soveltamisalan laajentaminen 
N2- ja M2-luokan ajoneuvoihin ei sovellu komitologiaan, koska ne ovat lähempänä raskaita 
hyötyajoneuvoja.

Tarkistus 216
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Komissio tekee Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen näistä
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen keskeisiä osia.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu pitkän aikavälin tavoite 135 g/km vuonna 2020 on täysin epärealistinen, ja 
vaikutuksia ei kannata lähteä arvioimaan tämän luvun perusteella. Vaikutuksia on arvioitava 
kattavasti ennen kuin mitään pitkän aikavälin tavoitetta ja ajankohtaa vahvistetaan.
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Tarkistus 217
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Komissio tekee Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen näistä
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen keskeisiä osia.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu pitkän aikavälin tavoite on epärealistinen. Vaikutuksia on arvioitava kattavasti 
ennen kuin mitään pitkän aikavälin tavoitetta ja ajankohtaa vahvistetaan.

Asetus muuttuu luonteeltaan radikaalisti, jos sen soveltamisalaan otetaan myös N2- ja M2-
luokan ajoneuvot. N2- ja M2-luokan ajoneuvot vastaavat pikemminkin raskaita 
hyötyajoneuvoja, eli vaikka niiden vertailumassa olisi yleensä alle 2 610 kg, niin todellinen 
kokonaispaino saattaa olla jopa 5–6 tonnia. Soveltamisalan laajentaminen vaikuttaa 
voimakkaasti näihin ajoneuvoluokkiin ja siten voidaan harkita ainoastaan pitkän aikavälin 
tavoitetta.

Tarkistus 218
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen niiltä osin 
kuin menettely on edelleen yhteensopiva 
muutettujen perussopimusten kanssa.

Or. en
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Perustelu

Valmistajille on annettava vuoden 2020 tavoitetta koskeva investointivarmuus.

Tarkistus 219
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio saattaa 1 päivään 
tammikuuta 2018 mennessä päätökseen 
liitteessä I säädetyn 
hiilidioksidipäästötavoitteen ja 
10 artiklassa säädettyjen poikkeusten 
uudelleentarkastelun, jonka tavoitteena 
on määrittää:
– keinot, joiden avulla voidaan vuodesta 
2025 lähtien saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 145 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, ja
– tämän tavoitteen täytäntöönpanoon 
liittyvät näkökohdat, mukaan lukien 
liikapäästömaksu.
Komissio ottaa huomioon 
uudelleentarkastelun ja siihen liittyvän 
vaikutustenarvioinnin, johon sisältyy 
kokonaisarvio vaikutuksista 
autoteollisuuteen ja siihen liittyviin 
teollisuudenaloihin, ja tarvittaessa se
– tekee ehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamisesta tavalla, joka on kilpailun 
kannalta mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja 
kestävä.
Komissio tekee Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen keskeisiä osia.

Or. en



AM\816196FI.doc 29/48 PE441.272v01-00

FI

Perustelu

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

According to the first impact assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), 
a 160g/km target in 2020 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would 
already result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 220
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio saattaa 1 päivään 
tammikuuta 2018 mennessä päätökseen 
liitteessä I säädetyn 
hiilidioksidipäästötavoitteen ja 
10 artiklassa säädettyjen poikkeusten 
uudelleentarkastelun, jonka tavoitteena 
on määrittää:
– keinot, joiden avulla voidaan vuodesta 
2025 lähtien saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 145 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, ja
– tämän tavoitteen täytäntöönpanoon 
liittyvät näkökohdat, mukaan lukien 
liikapäästömaksu.
Komissio ottaa huomioon 
uudelleentarkastelun ja siihen liittyvän 
vaikutustenarvioinnin, johon sisältyy 
kokonaisarvio vaikutuksista 
autoteollisuuteen ja siihen liittyviin 
teollisuudenaloihin, ja tarvittaessa se
– tekee ehdotuksen tämän asetuksen 
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muuttamisesta tavalla, joka on kilpailun 
kannalta mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja 
kestävä.
Komissio tekee Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen keskeisiä osia.

Or. en

Perustelu

Pitkän tähtäimen tavoite on tärkeä, koska sillä voidaan edistää ympäristöasioita ja tarjota 
suunnitteluvarmuutta teollisuudelle. Kevyillä hyötyajoneuvoilla on muita ajoneuvoja 
pidemmät kehitys- ja tuotantosyklit ja siten niiden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on 
kalliimpaa eikä 135 g/km tavoitetaso ole realistinen ehdotetussa aikataulussa. Se aiheuttaisi 
vähittäismyyntihintaan yli 5 000 euron lisäyksen. Myös 160 g/km tavoitetaso (katso 
ympäristöasioiden pääosaston vaikutustenarvio) johtaisi keskimääräisen myyntihinnan 
nousuun 3 800 eurolla ajoneuvolta.

Tarkistus 221
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio saattaa 1 päivään 
tammikuuta 2018 mennessä päätökseen 
liitteessä I säädetyn 
hiilidioksidipäästötavoitteen ja 
10 artiklassa säädettyjen poikkeusten 
uudelleentarkastelun, jonka tavoitteena 
on määrittää:
– keinot, joiden avulla voidaan vuodesta 
2025 lähtien saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 145 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, ja
– tämän tavoitteen täytäntöönpanoon 
liittyvät näkökohdat, mukaan lukien 
liikapäästömaksu.
Komissio ottaa huomioon 
uudelleentarkastelun ja siihen liittyvän 
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vaikutustenarvioinnin, johon sisältyy 
kokonaisarvio vaikutuksista 
autoteollisuuteen ja siihen liittyviin 
teollisuudenaloihin, ja tarvittaessa se
– tekee ehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamisesta tavalla, joka on kilpailun 
kannalta mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja 
kestävä.
Komissio tekee Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen näistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen keskeisiä osia.

Or. en

Tarkistus 222
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Komissio saattaa 1 päivään 
tammikuuta 2018 mennessä päätökseen 
liitteessä I säädetyn 
hiilidioksidipäästötavoitteen ja 
10 artiklassa säädettyjen poikkeusten 
uudelleentarkastelun, jonka tavoitteena 
on määrittää:
– keinot, joiden avulla voidaan vuodesta 
2025 lähtien saavuttaa pitkän aikavälin 
tavoitteena oleva taso 145 g CO2/km 
kustannustehokkaalla tavalla, ja
– tämän tavoitteen täytäntöönpanoon 
liittyvät näkökohdat, mukaan lukien 
liikapäästömaksu.
Komissio ottaa huomioon 
uudelleentarkastelun ja siihen liittyvän 
vaikutustenarvioinnin, johon sisältyy 
kokonaisarvio vaikutuksista 
autoteollisuuteen ja siihen liittyviin 
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teollisuudenaloihin, ja tarvittaessa se
– tekee ehdotuksen tämän asetuksen 
muuttamisesta tavalla, joka on kilpailun 
kannalta mahdollisimman neutraali sekä 
sosiaalisesti oikeudenmukainen ja 
kestävä.

Or. en

Tarkistus 223
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Vaikutusten arvioinnin jälkeen 
komissio julkaisee vuoteen 2014 
mennessä kertomuksen, jossa käsitellään 
jalanjälkeä ja hyötykuormaa koskevien 
tietojen saatavuutta ja niiden käyttöä 
hyötyparametrina päästötavoitteiden 
määrittämisessä, ja tekee tarvittaessa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
ehdotuksen liitteen I muuttamisesta.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 224
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tarvittavien mukautusten tekemiseksi 
liitteessä I esitettyihin kaavoihin 
hyväksytään toimenpiteitä, jotta voidaan 
ottaa huomioon mahdolliset 
hiilidioksidipäästöjen mittaamisessa 
käytettävään sääntömääräiseen 

Poistetaan.
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testausmenettelyyn tehdyt muutokset.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 13 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 225
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. 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.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 226
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. 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.

7. Komissio laatii vuoteen 2011 mennessä
menettelyn, jonka avulla voidaan laskea
valmistuneiden ajoneuvojen tyypilliset 
hiilidioksidipäästö- ja massa-arvot 
valvontaa varten.
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Or. en

Perustelu

Asianmukaisen ratkaisun ehdottaminen ennen lainsäädäntöehdotuksen hyväksymistä kuuluu 
komission vastuulle. Komission ehdotuksessa säädetään hiilidioksidipäästötavoitteiden 
noudattamisesta vuodesta 2014 alkaen. Valmistuneiden ajoneuvojen osuus koko kevyiden 
hyötyajoneuvojen markkinoista on noin 15–16 prosenttia. Koska markkinaosuus on suuri ja 
koska alkuperäisten valmistajien autokantaan kohdistuvia vaikutuksia ei tunneta, 
valmistuneiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja massan laskemiseksi on määritettävä 
soveltuva menettely mahdollisimman pian.

Tarkistus 227
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. 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.

7. Komissio laatii vuoteen 2011 mennessä
menettelyn, jonka avulla voidaan laskea
valmistuneiden ajoneuvojen tyypilliset 
hiilidioksidipäästö- ja massa-arvot 
valvontaa varten.

Or. en

Perustelu

Asianmukaisen ratkaisun ehdottaminen ennen lainsäädäntöehdotuksen hyväksymistä kuuluu 
komission vastuulle. Komission ehdotuksessa säädetään hiilidioksidipäästötavoitteiden 
noudattamisesta vuodesta 2014 alkaen. Valmistuneiden ajoneuvojen osuus koko kevyiden 
hyötyajoneuvojen markkinoista on noin 15–16 prosenttia. Koska markkinaosuus on suuri ja 
koska alkuperäisten valmistajien autokantaan kohdistuvia vaikutuksia ei tunneta, 
valmistuneiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja massan laskemiseksi on määritettävä 
soveltuva menettely mahdollisimman pian.
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Tarkistus 228
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. 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.

7. Komissio laatii vuoteen 2011 mennessä
menettelyn, jonka avulla voidaan laskea
valmistuneiden ajoneuvojen tyypilliset 
hiilidioksidipäästö- ja massa-arvot 
valvontaa varten.

Or. en

Tarkistus 229
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. 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.

7. Komissio laatii vuoteen 2011 mennessä
menettelyn, jonka avulla voidaan laskea
valmistuneiden ajoneuvojen tyypilliset 
hiilidioksidipäästö- ja massa-arvot 
valvontaa varten.

Or. en

Perustelu

Asianmukaisen ratkaisun ehdottaminen ennen lainsäädäntöehdotuksen hyväksymistä kuuluu 
komission vastuulle. Komission ehdotuksessa säädetään hiilidioksidipäästötavoitteiden 
noudattamisesta vuodesta 2014 alkaen. Valmistuneiden ajoneuvojen osuus koko kevyiden 
hyötyajoneuvojen markkinoista on noin 15–16 prosenttia. Koska markkinaosuus on suuri ja 
koska alkuperäisten valmistajien autokantaan kohdistuvia vaikutuksia ei tunneta, 
valmistuneiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja massan laskemiseksi on määritettävä 
soveltuva menettely mahdollisimman pian.
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Tarkistus 230
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. 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.

7. Komissio laatii vuoteen 2011 mennessä
menettelyn, jonka avulla voidaan laskea
valmistuneiden ajoneuvojen tyypilliset 
hiilidioksidipäästö- ja massa-arvot 
valvontaa varten.

Or. en

Tarkistus 231
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. 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.

7. Komissio laatii vuoteen 2011 mennessä
menettelyn, jonka avulla voidaan laskea
valmistuneiden ajoneuvojen tyypilliset 
hiilidioksidipäästö- ja massa-arvot 
valvontaa varten.

Or. en
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Tarkistus 232
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. 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.

7. Komissio esittää vuoteen 2011
mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen menetelmäksi, 
jolla lasketaan valmistuneiden ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöt.

Or. en

Perustelu

Komission omassa työasiakirjassa arvioitiin, että sen esittämä menetelmä valmistuneiden 
ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen määrittämiseksi ei toimi, ja siinä viitattiin vaihtoehtoisen 
menetelmän suunnittelemiseen. Koska markkinaosuus on suuri, valmistuneiden ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen ja massan laskemiseksi on määritettävä soveltuva menettely 
mahdollisimman pian.

Tarkistus 233
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. 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.

7. Komissio esittää vuoteen 2011
mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen menettelyksi, jolla 
lasketaan valmistuneiden ajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöt.

Or. de

Perustelu

Komissio on jo todennut työasiakirjassaan, että asetusehdotuksessa mainittu menetelmä 
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valmistuneiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen määrittämistä varten ei ole sopiva. 
Komission olisi esitettävä tarkistettu menettely mahdollisimman pian.

Tarkistus 234
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt 
mitattuina grammoina kilometriä kohti 
määritellään kullekin kevyelle 
hyötyajoneuvolle seuraavaa kaavaa 
käyttäen:

1. Hiilidioksidipäästöt mitattuina 
grammoina kilometriä kohti määritellään 
kullekin kevyelle hyötyajoneuvolle 
seuraavaa kaavaa käyttäen:

(a) 1 päivästä heinäkuuta 2014 vuoteen 
2017:
Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 175 + a ×
(M – M0),

Hiilidioksidipäästöt = 175 + a × (M – M0)

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

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

(b) Vuodesta 2018 alkaen:
Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 175 + a × 
(M – M0)
jossa:
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)
M0 = 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = 0,093

Or. en

Perustelu

Komission neuvonantaja totesi, että massan kasvun todennäköisyyttä pidetään huomattavasti 
vähäisempänä kevyissä hyötyajoneuvoissa kuin henkilöautoissa, koska keskimääräisen 
massan lisääminen johtaa huomattaviin lisäkustannuksiin tavoitteiden saavuttamisessa.
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Lisäksi massan korjauksen toteuttaminen vuonna 2018 ja sen jälkeen kolmen vuoden välein 
johtaa toistuvaan tavoitteiden mukauttamiseen, mikä ei ole pakettiautonvalmistajien 
määräaikatarpeiden mukaista. Massan autonomista kasvua ei siten tarvitse ottaa huomioon.

Tarkistus 235
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt 
mitattuina grammoina kilometriä kohti 
määritellään kullekin kevyelle 
hyötyajoneuvolle seuraavaa kaavaa 
käyttäen:

1. Hiilidioksidipäästöt mitattuina 
grammoina kilometriä kohti määritellään 
kullekin kevyelle hyötyajoneuvolle 
seuraavaa kaavaa käyttäen:

(a) 1 päivästä heinäkuuta 2014 vuoteen 
2017:
Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 175 + a ×
(M – M0),

Hiilidioksidipäästöt = 175 + a × (M – M0)

jossa: jossa:

M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg) M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg)
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

(b) Vuodesta 2018 alkaen:
Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 175 + a × 
(M – M0)
jossa:
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)
M0 = 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = 0,093

Or. en

Perustelu

Komission neuvonantaja totesi, että massan kasvun todennäköisyyttä pidetään huomattavasti 
vähäisempänä kevyissä hyötyajoneuvoissa kuin henkilöautoissa, koska keskimääräisen 
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massan lisääminen johtaa huomattaviin lisäkustannuksiin tavoitteiden saavuttamisessa.

Lisäksi massan korjauksen toteuttaminen vuonna 2018 ja sen jälkeen kolmen vuoden välein 
johtaa toistuvaan tavoitteiden mukauttamiseen, mikä ei ole pakettiautonvalmistajien 
määräaikatarpeiden mukaista. Massan autonomista kasvua ei siten tarvitse ottaa huomioon.

Tarkistus 236
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt 
mitattuina grammoina kilometriä kohti 
määritellään kullekin kevyelle 
hyötyajoneuvolle seuraavaa kaavaa 
käyttäen:

1. Hiilidioksidipäästöt mitattuina 
grammoina kilometriä kohti määritellään 
kullekin kevyelle hyötyajoneuvolle 
seuraavaa kaavaa käyttäen:

(a) 1 päivästä heinäkuuta 2014 vuoteen 
2017:
Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 175 + a ×
(M – M0),

Hiilidioksidipäästöt = 175 + a × (M – M0)

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

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

(b) Vuodesta 2018 alkaen:
Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 175 + a × 
(M – M0)
jossa:
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)
M0 = 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = 0,093

Or. en
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Perustelu

Täytäntöönpanoajan ja siirtymäajan muuttaminen tavoitetason 175 g/km osalta 4 artiklaan 
tehdyn tarkistuksen mukaisesti.

Ehdotettu pitkän aikavälin tavoitetaso 134 g/km vuonna 2020 on täysin epärealistinen 
ehdotetussa aikataulussa. Vaikutuksia on arvioitava kattavasti ennen kuin mitään pitkän 
aikavälin tavoitetta ja ajankohtaa vahvistetaan. Katso 1 artiklaa koskeva tarkistus.

Tarkistus 237
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt 
mitattuina grammoina kilometriä kohti 
määritellään kullekin kevyelle 
hyötyajoneuvolle seuraavaa kaavaa 
käyttäen: 

1. Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt 
mitattuina grammoina kilometriä kohti 
määritellään kullekin kevyelle 
hyötyajoneuvolle seuraavaa kaavaa 
käyttäen: 

(a) 1 päivästä heinäkuuta 2014 vuoteen 
2017:

(a) 1 päivästä heinäkuuta 2014 vuoteen 
2017:

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 175 + a × 
(M – M0),

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 165 + a × 
(M – M0),

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

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

(b) Vuodesta 2018 alkaen: (b) Vuodesta 2018 alkaen:
Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 175 + a × 
(M – M0)

Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 165 + a × 
(M – M0)

jossa: jossa:

M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg) M = ajoneuvon massa kilogrammoina (kg)
M0 = 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo

M0 = 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo

a = 0,093 a = 0,093

(c) Vuodesta 2020 alkaen:
Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 125 + a × 
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(M – M0)
jossa:
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)
M0 = 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo

Or. en

Perustelu

Investointivarmuuden parantamiseksi tarvitaan oikeusvarmuutta vuoden 2020 pitkän 
aikavälin tavoitteen osalta.

Tarkistus 238
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(a) 1 päivästä heinäkuuta 2014 vuoteen 
2017:

(a) Vuodesta 2015 alkaen:

Or. en

Perustelu

Vastaavien artiklojen mukaisesti.

Tarkistus 239
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Vuodesta 2018 alkaen: Poistetaan.
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Ohjeelliset hiilidioksidipäästöt = 175 + a × 
(M – M0)
jossa:
M = ajoneuvon massa kilogrammoina 
(kg)
M0 = 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
hyväksytty arvo
a = 0,093

Or. en

Perustelu

Tekstin johdonmukaisuus.

Tarkistus 240
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivänä 
tammikuuta 2011 alkavalta vuodelta ja 
kultakin seuraavalta vuodelta kerättävä 
alueellaan rekisteröidyistä uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivänä 
tammikuuta 2013 alkavalta vuodelta ja 
kultakin seuraavalta vuodelta kerättävä 
alueellaan rekisteröidyistä uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyyt: seurannan olisi tapahduttava samalla kun asetus pannaan täytäntöön, 
jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen.
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Tarkistus 241
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivänä 
tammikuuta 2011 alkavalta vuodelta ja 
kultakin seuraavalta vuodelta kerättävä 
alueellaan rekisteröidyistä uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivänä 
tammikuuta 2013 alkavalta vuodelta ja 
kultakin seuraavalta vuodelta kerättävä 
alueellaan rekisteröidyistä uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyyt: seurannan olisi tapahduttava samalla kun asetus pannaan täytäntöön, 
jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen.

Tarkistus 242
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivänä 
tammikuuta 2011 alkavalta vuodelta ja 
kultakin seuraavalta vuodelta kerättävä 
alueellaan rekisteröidyistä uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivänä 
tammikuuta 2013 alkavalta vuodelta ja 
kultakin seuraavalta vuodelta kerättävä 
alueellaan rekisteröidyistä uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista seuraavat tiedot:

Or. en
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Tarkistus 243
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2011 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta määriteltävä B osassa 
esitettyjen menetelmien mukaisesti kunkin 
valmistajan osalta:

3. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2013 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta määriteltävä B osassa 
esitettyjen menetelmien mukaisesti kunkin 
valmistajan osalta:

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyyt: seurannan olisi tapahduttava samalla kun asetus pannaan täytäntöön, 
jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen.

Tarkistus 244
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2011 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta määriteltävä B osassa 
esitettyjen menetelmien mukaisesti kunkin 
valmistajan osalta:

3. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2013 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta määriteltävä B osassa 
esitettyjen menetelmien mukaisesti kunkin 
valmistajan osalta:

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyyt: seurannan olisi tapahduttava samalla kun asetus pannaan täytäntöön, 
jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen.
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Tarkistus 245
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2011 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta määriteltävä B osassa 
esitettyjen menetelmien mukaisesti kunkin 
valmistajan osalta:

3. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2013 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta määriteltävä B osassa 
esitettyjen menetelmien mukaisesti kunkin 
valmistajan osalta:

Or. en

Tarkistus 246
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 3 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) hiilidioksidipäästöt; ii) hiilidioksidipäästöt ja 11 artiklan 
mukaisten innovatiivisten teknologioiden
avulla aikaan saatujen päästövähennysten 
osuus;

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyyt: seurannan olisi tapahduttava samalla kun asetus pannaan täytäntöön, 
jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen.
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Tarkistus 247
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 3 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) hiilidioksidipäästöt; ii) hiilidioksidipäästöt ja 11 artiklan 
mukaisten innovatiivisten teknologioiden 
avulla aikaan saatujen päästövähennysten 
osuus;

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyyt: seurannan olisi tapahduttava samalla kun asetus pannaan täytäntöön, 
jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen.

Tarkistus 248
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 3 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) hiilidioksidipäästöt; ii) hiilidioksidipäästöt ja 11 artiklan 
mukaisten innovatiivisten teknologioiden 
avulla aikaan saatujen päästövähennysten 
osuus;

Or. en

Tarkistus 249
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Liite II – A osa – 3 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) hiilidioksidipäästöt; ii) hiilidioksidipäästöt ja 11 artiklan 
mukaisten innovatiivisten teknologioiden 
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avulla aikaan saatujen päästövähennysten 
osuus;

Or. en

Perustelu

Tekstin johdonmukaisuus.

Tarkistus 250
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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

Johdonmukaisuussyyt.


