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Tarkistus 32
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen ja erityisesti sen
175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan,

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus joka johtuu siitä, että asetusta ehdotettiin ennen Lissabonin sopimuksen 
voimaantuloa.

Tarkistus 33
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Myös EU:n 
päästökauppajärjestelmän ulkopuolisten 
alojen päästöjä on vähennettävä 
kymmenellä prosentilla. Euroopan 
ympäristökeskuksen uusimpien tulosten 
mukaan liikenteen päästöt kasvavat yhä ja 
toimivat siten muiden alojen 
päästövähennyksiä vastaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan ympäristökeskus julkaisi äskettäin uuden TERM-raportin, jonka mukaan liikenteen 
päästöt kasvavat yhä, mikä on ongelma EU:n ympäristötavoitteiden kannalta.
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Tarkistus 34
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Komissio on saanut valmiiksi 
kestävää kehitystä koskevan katsauksen, 
jossa keskitytään kestävän kehityksen 
kannalta kaikkien kiireellisimpiin 
ongelmiin, kuten liikenteeseen, 
ilmastonmuutokseen, kansanterveyteen ja 
energiansäästöön. Kaikki nämä ongelmat 
liittyvät toisiinsa ja niitä voidaan käsitellä 
liikenteen energiatehokkuuden 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Pitäisi edes mainita Euroopan unionin laaja-alaiset strategiat: kestävää kehitystä koskeva 
strategia on merkittävä strategia-asiakirja, jota ei vielä ole mainittu johdanto-osassa.

Tarkistus 35
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tieliikenteen kasvu ja siitä 
aiheutuvien vaarojen ja haittojen 
lisääntyminen aiheuttavat kaikille 
jäsenvaltioille vakavia tieturvallisuus- ja 
ympäristöongelmia.

Or. en

Perustelu

Euroopan ympäristönkeskuksen julkaisemassa uudessa TERM-raportissa korostettiin 
äskettäin, että tieliikenne aiheuttaa edelleen vakavia ympäristöongelmia Euroopassa. On 
tuotava esiin tieliikenteen turvallisuusnäkökohdat.
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Tarkistus 36
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tieliikenteen kasvu ja siitä 
aiheutuvien vaarojen ja haittojen 
lisääntyminen aiheuttavat kaikille 
jäsenvaltioille vakavia tieturvallisuus- ja 
ympäristöongelmia.

Or. en

Perustelu

Lisääntyvän tieliikenteen yleistä vaikutusta olisi kuvattava laajemmin. Tieliikenne negatiivisia 
vaikutuksia yhteiskuntaan ovat muun muassa onnettomuudet ja ilmaa pilaavien aineiden ja 
melun aiheuttamat terveyskustannukset, mutta myös ajoneuvojen kasvihuonepäästöjen 
aiheuttama ilmastonmuutos, ja tietenkin myös liikenneruuhkat.

Tarkistus 37
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Näissä tiedonannoissa ehdotettiin 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa keinoksi 
saavuttaa yhteisön tavoite uusien 
yhteisössä rekisteröityjen henkilöautojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
rajoittamiseksi yhteisössä tasolle 120 g 
CO2/km vuoteen 2012 mennessä. 
Tarkoituksena on säätää pakollisista 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä, 
joiden myötä saavutettaisiin keskimääräistä 
uutta ajoneuvokantaa koskeva tavoite 130 
g CO2/km parantamalla 
moottoriteknologiaa. Kevyiden 
hyötyajoneuvojen päästöjä on tarkoitus 

(5) Näissä tiedonannoissa ehdotettiin 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa keinoksi 
saavuttaa yhteisön tavoite uusien 
yhteisössä rekisteröityjen henkilöautojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
rajoittamiseksi yhteisössä tasolle 120 g 
CO2/km vuoteen 2012 mennessä. 
Tarkoituksena on säätää pakollisista 
hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä, 
joiden myötä saavutettaisiin keskimääräistä 
uutta ajoneuvokantaa koskeva tavoite 130 
g CO2/km parantamalla 
moottoriteknologiaa. Päästöjä on tarkoitus 
vähentää edelleen 10 g CO2/km tai 
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vähentää edelleen 10 g CO2/km tai 
vastaava määrä muiden teknisten 
parannusten, kuten polttoainetehokkuuden 
avulla, jos se on teknisesti tarpeen.

vastaava määrä muiden teknisten 
parannusten, kuten polttoainetehokkuuden 
avulla, jos se on teknisesti tarpeen. Olisi 
harkittava näiden teknisten parannusten 
käytön laajentamista muihin 
ajoneuvotyyppeihin, myös kevyisiin ja 
raskaisiin hyötyajoneuvoihin sekä 
busseihin.

Or. en

Perustelu

Kuten moottoriajoneuvojen yleisestä turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen 661/2009 johdanto-osassa selvästi todetaan, komission olisi arvioitava 
voidaanko eräiden saatavana olevien kehittyneiden tekniikoiden pakollinen asentaminen 
laajentaa muihin ajoneuvoihin, kuten kevyisiin ja raskaisiin hyötyajoneuvoihin sekä 
busseihin.

Tarkistus 38
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jos tämän säädöksen 
soveltamisalaan kuuluvien ajoneuvojen 
mainoksissa esitetään teknisiä eritelmiä ja 
energiaan tai hintaan liittyviä tietoja, 
niissä on annettava loppukäyttäjille 
tarpeelliset tiedot ajoneuvon 
energiatehokkuudesta.

Or. en

Perustelu

On äärimmäisen tärkeää, että kuluttajat, erityisesti pk-yritykset, saavat tietoa niiden kevyiden 
hyötyajoneuvojen energiatehokkuudesta, joita ne todennäköisesti ostavat. Tämä sanamuoto 
perustuu tekstiin, josta sovittiin energiankulutusmerkintädirektiivin tarkistamisen yhteydessä. 
Siihen on lisätty tekniset eritelmät, joita usein käytetään kevyiden hyötyajoneuvojen 
mainoksissa.
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Tarkistus 39
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Ottaen huomioon asetuksen 
voimaantulon jälkeen markkinoille 
tuotavien, erittäin vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien 
ajoneuvotekniikkojen varhaisten 
sukupolvien huomattavan korkeat 
tutkimus- ja kehitys- sekä 
yksikkötuotantokustannukset, tässä 
asetuksessa pyritään väliaikaisesti 
nopeuttamaan ja helpottamaan 
äärimmäisen vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavien ajoneuvojen yhteisön 
markkinoille saattamista niiden 
kaupallistamisen alkuvaiheessa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 40
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, 
miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 
voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 
valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 

(13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, 
miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 
voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 
valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 
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päästötavoitteita. Tämä vaatimus olisi 
siirtymisen helpottamiseksi otettava 
käyttöön asteittain vuosina 2014–2016. 
Tämä on johdonmukaista asetuksessa (EY) 
N:o 443/2009 asetettujen määräaikojen ja 
siirtymäaikojen kanssa.

päästötavoitteita. Tämä vaatimus olisi 
siirtymisen helpottamiseksi otettava 
käyttöön asteittain vuosina 2015–2018. 
Tämä on johdonmukaista asetuksessa (EY) 
N:o 443/2009 asetettujen määräaikojen ja 
siirtymäaikojen kanssa.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus 4 artiklaan esitetyn tarkistuksen kanssa. Tarvitaan pitempää määräaikaa ja 
siirtymäaikaa, koska kevyillä hyötyajoneuvoilla on henkilöautoja pitemmät kehitys- ja 
tuotantosyklit.

Tarkistus 41
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, 
miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 
voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 
valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 
päästötavoitteita. Tämä vaatimus olisi 
siirtymisen helpottamiseksi otettava 
käyttöön asteittain vuosina 2014–2016. 
Tämä on johdonmukaista asetuksessa (EY) 
N:o 443/2009 asetettujen määräaikojen ja 
siirtymäaikojen kanssa.

(13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, 
miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 
voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 
valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 
päästötavoitteita. Tämä vaatimus olisi 
siirtymisen helpottamiseksi otettava 
käyttöön asteittain vuosina 2015–2018. 
Tämä on johdonmukaista asetuksessa (EY) 
N:o 443/2009 asetettujen määräaikojen ja 
siirtymäaikojen kanssa.

Or. en
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Tarkistus 42
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, 
miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 
voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 
valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 
päästötavoitteita. Tämä vaatimus olisi 
siirtymisen helpottamiseksi otettava 
käyttöön asteittain vuosina 2014–2016. 
Tämä on johdonmukaista asetuksessa (EY) 
N:o 443/2009 asetettujen määräaikojen ja 
siirtymäaikojen kanssa.

(13) Valmistajien olisi voitava päättää itse, 
miten ne aikovat saavuttaa tämän asetuksen 
mukaiset tavoitteensa, ja niiden olisi 
voitava keskiarvottaa päästöt koko uudelle 
ajoneuvokannalleen sen sijaan, että 
jokaisen yksittäisen ajoneuvon tulisi täyttää 
hiilidioksidipäästötavoitteet. Valmistajia 
olisi siksi vaadittava varmistamaan, että 
kaikkien niiden uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräiset päästöt, 
jotka rekisteröidään yhteisössä ja joista 
valmistajat ovat vastuussa, eivät ylitä näille 
ajoneuvoille asetettuja keskimääräisiä 
päästötavoitteita. Tämä vaatimus olisi 
siirtymisen helpottamiseksi otettava 
käyttöön asteittain vuosina 2015–2018. 
Tämä on johdonmukaista asetuksessa (EY) 
N:o 443/2009 asetettujen määräaikojen ja 
siirtymäaikojen kanssa.

Or. en

Tarkistus 43
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yhteisön strategiassa henkilöautojen 
ja kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
vahvistettiin kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, jonka tavoitteena on 
saavuttaa yhteisön päästötavoite 120 g 
CO2/km vuoteen 2012 mennessä, ja 
esitettiin pidemmän aikavälin näkemys 

Poistetaan.
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päästöjen lisävähennyksistä. Asetuksessa 
(EY) N:o 443/2009 otetaan tämä 
pidemmän aikavälin näkemys huomioon 
ja asetetaan uuden autokannan 
keskimääräiseksi päästötavoitteeksi 95 g 
CO2/km. Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaisuus tämän lähestymistavan 
kanssa ja antaa valmistajille 
suunnitteluvarmuutta, olisi kevyille 
hyötyajoneuvoille asetettava pitkän 
aikavälin hiilidioksidipäästötavoite, jota 
sovellettaisiin vuodesta 2020 alkaen.

Or. en

Perustelu

Pitkän aikavälin tavoite on tarpeen ympäristöllisen edistyksen saavuttamiseksi ja antamaan 
varmuutta teollisuuden suunnitteluun. Kevyillä hyötyajoneuvoilla on muita ajoneuvoja 
pidemmät kehitys- ja tuotantosyklit ja siten niiden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on 
kalliimpaa eikä 135g/km tavoitetaso ei ole realistinen ehdotetussa aikataulussa. Se aiheuttaisi 
vähittäismyyntihintaan yli 5 000 euron lisäyksen. Myös 160g/km tavoitetaso (katso 
ympäristöasioiden pääosaston vaikutustenarvio) johtaisi keskimääräisen myyntihinnan 
nousuun 3 800 eurolla ajoneuvolta.

Tarkistus 44
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Yhteisön strategiassa henkilöautojen 
ja kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 
vahvistettiin kokonaisvaltainen 
lähestymistapa, jonka tavoitteena on 
saavuttaa yhteisön päästötavoite 120 g 
CO2/km vuoteen 2012 mennessä, ja 
esitettiin pidemmän aikavälin näkemys 
päästöjen lisävähennyksistä. Asetuksessa 
(EY) N:o 443/2009 otetaan tämä 
pidemmän aikavälin näkemys huomioon 
ja asetetaan uuden autokannan 
keskimääräiseksi päästötavoitteeksi 95 g 

Poistetaan.
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CO2/km. Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukaisuus tämän lähestymistavan 
kanssa ja antaa valmistajille 
suunnitteluvarmuutta, olisi kevyille 
hyötyajoneuvoille asetettava pitkän 
aikavälin hiilidioksidipäästötavoite, jota 
sovellettaisiin vuodesta 2020 alkaen.

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). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target 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 45
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla. 
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Maksun suuruuden olisi 
määräydyttävä sen perusteella, missä 
määrin valmistaja on ylittänyt raja-arvon. 
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
liikapäästömaksumekanismin olisi oltava 

(20). Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla.
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 
2015 alkaen. Liikapäästömaksuista 
kertyviä määriä olisi pidettävä Euroopan 
unionin yleiseen talousarvioon otettavina 
tuloina.
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samanlainen kuin asetuksessa (EY) N:o 
443/2009 säädetty mekanismi.
Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi 
pidettävä Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksut, sellaisina kuin niitä on ehdotettu, ovat täysin suhteettomia, eivätkä 
millään tavalla verrattavissa muiden alojen maksuihin. Ne olisivat erittäin vahingollisia 
teollisuudelle uhaten kilpailukykyä ja kannattavuutta. Komission ehdottamat 
liikapäästömaksut vastaisivat 480 euroa tonnilta vuonna 2015 kun muilla EU:n 
päästökauppajärjestelmän kattamilla aloilla maksu on 15 euroa/tonni ja mahdollinen 
päästökauppajärjestelmän lisämaksu 100 euroa/tonni säännöstön noudattamatta jättämisestä. 
Vihreitä julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä asetetaan hiilidioksidin hinnaksi 30 - 40 
euroa/tonni (käyttöiän aikaiset ulkoiset hiilidioksidikustannukset).

Tarkistus 46
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla. 
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Maksun suuruuden olisi 
määräydyttävä sen perusteella, missä 
määrin valmistaja on ylittänyt raja-arvon. 
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
liikapäästömaksumekanismin olisi oltava 
samanlainen kuin asetuksessa (EY) N:o 
443/2009 säädetty mekanismi.
Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi 
pidettävä Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla.
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 
2015 alkaen. Liikapäästömaksuista 
kertyviä määriä olisi pidettävä Euroopan 
unionin yleiseen talousarvioon otettavina 
tuloina.
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Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksut, sellaisina kuin niitä on ehdotettu, ovat täysin suhteettomia, eivätkä 
millään tavalla verrattavissa muiden alojen maksuihin. Ne olisivat erittäin vahingollisia 
teollisuudelle uhaten kilpailukykyä ja kannattavuutta. Komission ehdottamat 
liikapäästömaksut vastaisivat 480 euroa tonnilta vuonna 2015 kun muilla EU:n 
päästökauppajärjestelmän kattamilla aloilla maksu on 15 euroa/tonni ja mahdollinen 
päästökauppajärjestelmän lisämaksu 100 euroa/tonnia säännöstön noudattamatta 
jättämisestä. Vihreitä julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä asetetaan hiilidioksidin 
hinnaksi 30 - 40 euroa/tonni (käyttöiän aikaiset ulkoiset hiilidioksidikustannukset).

Tarkistus 47
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla. 
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 
2014 alkaen. Maksun suuruuden olisi 
määräydyttävä sen perusteella, missä 
määrin valmistaja on ylittänyt raja-arvon. 
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
liikapäästömaksumekanismin olisi oltava 
samanlainen kuin asetuksessa (EY) N:o 
443/2009 säädetty mekanismi. 
Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi 
pidettävä Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla.
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 
2015 alkaen. Maksun suuruuden olisi 
määräydyttävä sen perusteella, missä 
määrin valmistaja on ylittänyt raja-arvon. 
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
liikapäästömaksumekanismin olisi oltava 
samanlainen kuin asetuksessa (EY) N:o 
443/2009 säädetty mekanismi. 
Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi 
pidettävä Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksut, sellaisina kuin niitä on ehdotettu kevyille hyötyajoneuvoille ja sellaisina 
kuin niitä sovelletaan henkilöautodirektiivissä, ovat täysin suhteettomia, eivätkä millään 
tavalla verrattavissa muiden alojen maksuihin. Ne olisivat erittäin vahingollisia teollisuudelle 



PE441.217v02-00 14/95 AM\817303FI.doc

FI

uhaten kilpailukykyä ja kannattavuutta. Nyt liikapäästömaksu vastaisi 480 euroa vuonna 
2015, kun EU:n päästökauppajärjestelmässä muilla aloilla maksut ovat seuraavat: 15 
euroa/tonni; EU:n päästökauppajärjestelmän lisämaksu: säännösten noudattamatta 
jättämisestä 100 euroa/tonni; ja vihreitä julkisia hankintoja koskeva direktiivi: 30 - 40 
euroa/tonni (käyttöiän aikaiset ulkoiset hiilidioksidikustannukset).

Tarkistus 48
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla. 
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta
2014 alkaen. Maksun suuruuden olisi 
määräydyttävä sen perusteella, missä 
määrin valmistaja on ylittänyt raja-arvon. 
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
liikapäästömaksumekanismin olisi oltava 
samanlainen kuin asetuksessa (EY) N:o 
443/2009 säädetty mekanismi. 
Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi 
pidettävä Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.

(20) Sitä, miten hyvin valmistajat 
saavuttavat tässä asetuksessa määritellyt 
tavoitteet, olisi arvioitava yhteisön tasolla. 
Valmistajien, joiden keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät tämän 
asetuksen mukaisesti sallitut, olisi 
maksettava liikapäästömaksu kultakin 
kalenterivuodelta 1 päivästä tammikuuta 
2015 alkaen. Maksun suuruuden olisi 
määräydyttävä sen perusteella, missä 
määrin valmistaja on ylittänyt raja-arvon. 
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi 
liikapäästömaksumekanismin olisi oltava 
samanlainen kuin asetuksessa (EY) N:o 
443/2009 säädetty mekanismi. 
Liikapäästömaksuista kertyviä määriä olisi 
pidettävä Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina.

Or. en

Perustelu

Tämä viive on tarpeen, koska tämäntyyppisten ajoneuvojen mukauttamiseen tuleviin 
vaatimuksiin vaaditaan enemmän aikaa.
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Tarkistus 49
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Komissio esittää ehdotuksen 
erityisestä laskentamenetelmästä kunkin 
ajoneuvotyypin päästöjen 
määrittämiseksi, jotta valmistuneiden 
ajoneuvojen hiilidioksidipäästö- ja 
polttoainetehokkuusarvojen 
asianmukaisuus voidaan varmistaa ja 
jotta todellisia hiilidioksidipäästöjä ei 
aliarvioida.

Or. en

Perustelu

Komission omassa työasiakirjassa arvioitiin, että sen esittämä menetelmä valmistuneiden 
ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen määrittämiseksi ei toimi, ja siinä viitattiin vaihtoehtoisen 
menetelmän suunnittelemiseen. Suuren markkinaosuuden vuoksi olisi mahdollisimman pian 
määriteltävä asianmukainen menetelmä, jonka mukaisesti määritellään valmistuneiden 
ajoneuvojen asianmukaiset hiilidioksidipäästöarvot ja ns. hyöty (mass).

Tarkistus 50
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Nopeudenrajoittimien aiheuttama 
hyöty ympäristönsuojelulle ja polttoaineen 
kulutukselle, moottorin ja renkaiden 
vähäisemmälle kulumiselle ja 
liikenneturvallisuudelle, meluhaitan 
vähentymiselle ja paremmalle 
liikenneturvallisuudelle lisääntyy, jos 
nämä laitteet ovat yleisesti käytössä,

Or. en
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Perustelu

Suuri nopeus on merkittävä tekijä kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa kaikkialla 
Euroopassa. Suuremman nopeuden tavoittelu tieliikenteessä on johtanut polttoaineen 
kysynnän ja kulutuksen kasvuun, lisännyt hiilidioksidipäästöjä ja melua ja vaarantanut 
turvallisuutta. Nopeudenrajoittimista on siten hyötyä sekä ympäristön ja talouden että 
turvallisuuden kannalta.

Tarkistus 51
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Nopeudenrajoittimien aiheuttama 
hyöty ympäristönsuojelulle ja polttoaineen 
kulutukselle, moottorin ja renkaiden 
kulumiselle ja liikenneturvallisuudelle 
lisääntyy, jos nämä laitteet ovat yleisesti 
käytössä,

Or. en

Perustelu

Suuri nopeus on merkittävin yksittäinen tekijä kuolemaan johtaneissa 
liikenneonnettomuuksissa kaikkialla Euroopassa. Suuremman nopeuden tavoittelu 
tieliikenteessä on johtanut polttoaineen kysynnän ja kulutuksen kasvuun, lisännyt 
hiilidioksidipäästöjä ja vaarantanut turvallisuutta. Nopeudenrajoittimista on siten hyötyä 
sekä ympäristön että turvallisuuden kannalta.

Tarkistus 52
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Nopeudenrajoittimien aiheuttama 
hyöty ympäristönsuojelulle ja polttoaineen 
kulutukselle, moottorin ja renkaiden 
kulumiselle ja liikenneturvallisuudelle 
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auttaa saavuttamaan tämän asetuksen 
tavoitteet,

Or. en

Perustelu

Älykkäillä nopeudenrajoittimilla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia polttoaineen kulutukseen. 
Hitaamman ajonopeuden suorana vaikutuksena on pienempi polttoaineen kulutus. 
Enimmäisnopeuksien rajoittamisen epäsuorana vaikutuksena on ajotoimintojen optimointi 
tiettyyn nopeuteen, mikä vähentää päästöjä entisestään. Hiilidioksidipäästöt lisääntyvät 
voimakkaasti dynaamisissa ajotilanteissa (hetkellinen pysähtyminen) ja nopeudessa, joka 
ylittää 120 km tunnissa. Arvioidaan, että älykkäiden nopeudenrajoittimien avulla voidaan 
saavuttaa enintään 15 prosentin vähennys hiilidioksidipäästöihin.

Tarkistus 53
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Maantiekulkuneuvojen nopeudella 
on suuri vaikutus niiden 
polttoaineenkulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin. Jos kevyillä 
hyötyajoneuvoilla ei ole 
nopeusrajoituksia, on mahdollista, että 
suurimmista nopeuksista vallitsee 
kilpailua, joka saattaa johtaa ylisuureen 
voimansiirtoon ja siihen liittyvään 
tehottomuuteen hitaampien 
käyttöolosuhteiden johdosta. Tästä syystä 
on asianmukaista tutkia tiettyjen 
moottoriajoneuvoluokkien 
nopeudenrajoittimien asettamisesta ja 
käytöstä yhteisössä annetun neuvoston 
direktiivin 92/6/ETY soveltamisalan 
laajentamisen toteuttamiskelpoisuutta, 
jotta siihen voitaisiin sisällyttää tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat 
kevyet hyötyajoneuvot.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Nopeudenrajoittimien pakollisella asentamisella ei voi saavuttaa hiilidioksidipäästöjen 
lisävähennystä. Kevyet hyötyajoneuvot testataan MVEG-testisyklillä, jossa huippunopeus on 
120 km/h, eli sama kuin suurin sallittu nopeus useimmissa EU-maissa. Kevyitä 
hyötyajoneuvoja käytetään kuljetustehtäviin kaupunkien ja maaseudun maanteillä, joissa 
suurin osa onnettomuuksista sattuu. Niillä alueilla nopeuksia rajoitetaan.

Tarkistus 54
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Maantiekulkuneuvojen nopeudella 
on suuri vaikutus niiden 
polttoaineenkulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin. Jos kevyillä 
hyötyajoneuvoilla ei ole 
nopeusrajoituksia, on mahdollista, että 
suurimmista nopeuksista vallitsee 
kilpailua, joka saattaa johtaa ylisuureen 
voimansiirtoon ja siihen liittyvään 
tehottomuuteen hitaampien 
käyttöolosuhteiden johdosta. Tästä syystä 
on asianmukaista tutkia tiettyjen 
moottoriajoneuvoluokkien 
nopeudenrajoittimien asettamisesta ja 
käytöstä yhteisössä annetun neuvoston 
direktiivin 92/6/ETY soveltamisalan 
laajentamisen toteuttamiskelpoisuutta, 
jotta siihen voitaisiin sisällyttää tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat 
kevyet hyötyajoneuvot.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

No further CO2 reduction can be achieved by mandatory installation of speed limitation 
devices: LCVs are being tested running on the MVEG cycle ranging up to a top speed of 120 
km/h, which is the max allowed top speed in the majority of EU countries. Compliance to 
speed limits are an enforcement issue.

Such devices would add a further speed limitation category to existing limitations (for HDV, 
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for busses) and thus would result in an increase of lane changes for passing such vehicles � 
increased risk for passenger cars, reduction in traffic flow and thus increased risk for 
accidents.

LCVs fulfil a transportation task prevailing on urban and rural roads, where the most 
accidents occur. Those areas are limited by speed limitation. The causes of accidents are 
insufficient safety distance, driver fatigue, overloaded vehicles, inappropriate speed, etc.

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

Tarkistus 55
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Maantiekulkuneuvojen nopeudella on 
suuri vaikutus niiden 
polttoaineenkulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin. Jos kevyillä 
hyötyajoneuvoilla ei ole nopeusrajoituksia, 
on mahdollista, että suurimmista 
nopeuksista vallitsee kilpailua, joka saattaa 
johtaa ylisuureen voimansiirtoon ja siihen 
liittyvään tehottomuuteen hitaampien 
käyttöolosuhteiden johdosta. Tästä syystä 
on asianmukaista tutkia tiettyjen 
moottoriajoneuvoluokkien 
nopeudenrajoittimien asettamisesta ja 
käytöstä yhteisössä annetun neuvoston 
direktiivin 92/6/ETY soveltamisalan 
laajentamisen toteuttamiskelpoisuutta, 
jotta siihen voitaisiin sisällyttää tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kevyet 
hyötyajoneuvot.

(24) Maantiekulkuneuvojen nopeudella on 
suuri vaikutus niiden 
polttoaineenkulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin. Jos kevyillä 
hyötyajoneuvoilla ei ole nopeusrajoituksia, 
on mahdollista, että suurimmista 
nopeuksista vallitsee kilpailua, joka saattaa 
johtaa ylisuureen voimansiirtoon ja siihen 
liittyvään tehottomuuteen hitaampien 
käyttöolosuhteiden johdosta. Tästä syystä 
on asianmukaista laajentaa tiettyjen 
moottoriajoneuvoluokkien 
nopeudenrajoittimien asettamisesta ja 
käytöstä yhteisössä annetun neuvoston 
direktiivin 92/6/ETY soveltamisalaa niin, 
että siihen sisällytetään tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat kevyet 
hyötyajoneuvot.

Or. en
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Tarkistus 56
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Maantiekulkuneuvojen nopeudella on 
suuri vaikutus niiden 
polttoaineenkulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin. Jos kevyillä 
hyötyajoneuvoilla ei ole nopeusrajoituksia, 
on mahdollista, että suurimmista 
nopeuksista vallitsee kilpailua, joka saattaa 
johtaa ylisuureen voimansiirtoon ja siihen 
liittyvään tehottomuuteen hitaampien
käyttöolosuhteiden johdosta. Tästä syystä 
on asianmukaista tutkia tiettyjen 
moottoriajoneuvoluokkien 
nopeudenrajoittimien asettamisesta ja 
käytöstä yhteisössä annetun neuvoston 
direktiivin 92/6/ETY soveltamisalan 
laajentamisen toteuttamiskelpoisuutta, 
jotta siihen voitaisiin sisällyttää tämän 
asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kevyet 
hyötyajoneuvot.

(24) Maantiekulkuneuvojen nopeudella on 
suuri vaikutus niiden 
polttoaineenkulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin. Jos kevyillä 
hyötyajoneuvoilla ei ole nopeusrajoituksia, 
on mahdollista, että suurimmista 
nopeuksista vallitsee kilpailua, joka saattaa 
johtaa ylisuureen voimansiirtoon ja siihen 
liittyvään tehottomuuteen hitaampien 
käyttöolosuhteiden johdosta. Tästä syystä 
on asianmukaista laajentaa tiettyjen 
moottoriajoneuvoluokkien 
nopeudenrajoittimien asettamisesta ja 
käytöstä yhteisössä annetun neuvoston 
direktiivin 92/6/ETY soveltamisalaa, jotta 
siihen voitaisiin sisällyttää tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat kevyet 
hyötyajoneuvot..

Or. en

Perustelu

Toisin kuin raskaita ajoneuvoja, kevyitä hyötyajoneuvoja ei ole nykyisin varustettu 
nopeudenrajoittimilla. Nopeudenrajoittimet ovat erittäin kustannustehokas tapa vähentää 
polttoaineen kulutusta, hiilidioksidipäästöjä ja meluhaittaa sekä edistää 
liikenneturvallisuutta. Direktiivin 92/6/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 
2002/85/EY, soveltamisalaa on laajennettava niin, että se sisältää tässä direktiivissä 
tarkoitetut kevyet hyötyajoneuvot.



AM\817303FI.doc 21/95 PE441.217v02-00

FI

Tarkistus 57
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Maantiekulkuneuvojen nopeudella on 
suuri vaikutus niiden 
polttoaineenkulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin. Jos kevyillä 
hyötyajoneuvoilla ei ole nopeusrajoituksia, 
on mahdollista, että suurimmista 
nopeuksista vallitsee kilpailua, joka saattaa 
johtaa ylisuureen voimansiirtoon ja siihen 
liittyvään tehottomuuteen hitaampien 
käyttöolosuhteiden johdosta. Tästä syystä 
on asianmukaista tutkia tiettyjen 
moottoriajoneuvoluokkien 
nopeudenrajoittimien asettamisesta ja 
käytöstä yhteisössä annetun neuvoston 
direktiivin 92/6/ETY soveltamisalan 
laajentamisen toteuttamiskelpoisuutta, jotta 
siihen voitaisiin sisällyttää tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat kevyet 
hyötyajoneuvot.

(24) Maantiekulkuneuvojen nopeudella on 
suuri vaikutus niiden 
polttoaineenkulutukseen ja 
hiilidioksidipäästöihin. Jos kevyillä 
hyötyajoneuvoilla ei ole nopeusrajoituksia, 
on mahdollista, että suurimmista 
nopeuksista vallitsee kilpailua, joka saattaa 
johtaa ylisuureen voimansiirtoon ja siihen 
liittyvään tehottomuuteen hitaampien 
käyttöolosuhteiden johdosta. Tästä syystä 
on asianmukaista laajentaa tiettyjen 
moottoriajoneuvoluokkien 
nopeudenrajoittimien asettamisesta ja 
käytöstä yhteisössä annetun neuvoston 
direktiivin 92/6/ETY soveltamisalaa, jotta 
siihen voitaisiin sisällyttää tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat kevyet 
hyötyajoneuvot.

Or. en

Tarkistus 58
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset. 
Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 175 g 
CO2/km, joka mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset.
Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 165 g
CO2/km, joka mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 
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täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
ja joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa sekä 
hyödyntämällä innovatiivista teknologia.

täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
ja joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa.

Or. en

Perustelu

Jotta päästäisiin lähemmäs negatiivisten kustannusten mahdollisuuksia, hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisen tavoitetasoksi on asetettava 165 g CO2/km.

Tarkistus 59
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset. 
Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 175 g
CO2/km, joka mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
ja joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa sekä 
hyödyntämällä innovatiivista teknologia.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset. 
Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 160 g
CO2/km, joka mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
ja joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa sekä 
hyödyntämällä innovatiivista teknologia.

Or. en

Perustelu

Pienten yritysten auttamiseksi ja kuluttajien ja autonomistajien polttoainekustannusten 
hillitsemiseksi tämän asetuksen tavoitetaso on asetettava 160 g CO2/km vuonna 2016. 
Henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen sääntely on osoittanut, että polttoaineen säästö 
saavutettiin odotettua nopeammin. Sen vuoksi voidaan saavuttaa 160 g CO2/km taso vuonna 
2016. Olisi myös hyvä yhdenmukaistaa tämän asetuksen ja henkilöautojen 
hiilidioksidipäästöistä annetun asetuksen määräaikoja.
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Tarkistus 60
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset. 
Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 175 g
CO2/km, joka mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
ja joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa sekä 
hyödyntämällä innovatiivista teknologia.

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset. 
Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 160 g
CO2/km, joka mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
ja joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa sekä 
hyödyntämällä innovatiivista teknologia.

Or. en

Perustelu

This legislation is beneficial for society as it leads to fuel saving. Many Member States have 
just increased fuel-taxes as a consequence of the financial crisis and more Member States are 
expected to do so. Remarkable savings have already occurred between 2007 and now in 
popular vans, so a somewhat strengthened target level by 2016 seems feasible. In its 2020 
Strategy the Commission specifically highlights the need for innovation and resource 
efficiency in Europe. Green growth can be seen as a strategy out of the economic and climate 
crisis and will provide more business opportunities in the long-term.

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

Tarkistus 61
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset. 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset. 
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Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 175 g
CO2/km, joka mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
ja joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa sekä 
hyödyntämällä innovatiivista teknologia.

Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 160 g
CO2/km, joka mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
ja joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa sekä 
hyödyntämällä innovatiivista teknologia.

Or. en

Perustelu

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

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

Tarkistus 62
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset. 
Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 175 g
CO2/km, joka mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
ja joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa sekä 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjä koskevat vaatimukset. 
Asetuksessa vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tasoksi 160 g
CO2/km, joka mitataan asetuksen (EY) N:o 
715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti 
ja joka saavutetaan parantamalla 
ajoneuvojen moottoriteknologiaa sekä 
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hyödyntämällä innovatiivista teknologia. hyödyntämällä innovatiivista teknologia.

Or. da

Tarkistus 63
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Yhteisössä rekisteröityjen uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen
keskimääräisille hiilidioksidipäästöille 
asetetaan 12 artiklassa säädettyjen 
edellytysten mukaisesti uusi tavoite, joka 
koskee vuoden 2020 jälkeistä aikaa.

Or. fr

Tarkistus 64
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan 12 
artiklan 4 kohdan mukaisesti uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen
ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi
vuodesta 2020 lähtien 160 g CO2/km.

Tässä asetuksessa vahvistetaan 12 
artiklan 5 kohdan mukaisesti uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi 
vuodesta 2025 lähtien 145 g CO2/km.

Or. en



PE441.217v02-00 26/95 AM\817303FI.doc

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 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 65
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan 12 
artiklan 4 kohdan mukaisesti uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen
ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi
vuodesta 2020 lähtien 160 g CO2/km.

Tässä asetuksessa vahvistetaan 12 
artiklan 5 kohdan mukaisesti uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi 
vuodesta 2025 lähtien 145 g CO2/km.

Or. en
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Tarkistus 66
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tässä asetuksessa vahvistetaan 12 
artiklan 4 kohdan mukaisesti uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen
ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi
vuodesta 2020 lähtien 160 g CO2/km.

Tässä asetuksessa vahvistetaan 12 
artiklan 5 kohdan mukaisesti uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
ajoneuvokannan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen tavoitetasoksi 
vuodesta 2025 lähtien 145 g CO2/km.

Or. en

Tarkistus 67
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen keskimääräisiksi 
hiilidioksidipäästöiksi 125 g CO2/km, joka 
saavutetaan parantamalla ajoneuvojen 
tekniikkaa ja jota mitataan asetuksen 
(EY) N:o 715/2007 ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vuoden 2020 tavoite 125 g/km on teknisesti ja taloudellisesti saavutettavissa ja johtaisi 
polttoaineen nettosäästöön kuluttajille.
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Tarkistus 68
Werner Langen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 150 g CO2/km edellyttäen, 
että komissio on todentanut tämän 
tavoitetason toteutettavuuden 12 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Kun otetaan huomioon kevyiden hyötyajoneuvojen pitemmät tuotantosyklit ei näytä siltä, että 
135 g CO2/km tavoitetasoa voidaan saavuttaa vuoteen 2020 mennessä. Ennen lopullista 
päätöstä tavoitetasosta olisi 12 artiklan 4 kohdan järjestelyjen avulla tarkistettava, onko 150 
g CO2/km tavoite saavutettavissa.

Tarkistus 69
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vuodesta 2025 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 145 g CO2/km.

Or. en

Perustelu

Pitkän aikavälin tavoite on tärkeä ympäristöllisen edistyksen kannalta ja edellyttää, että 
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teollisuudelle annetaan suunnittelussa tarvittava varmuus. Ehdotettu pitkän aikavälin 
tavoitetaso 135 g/km vuonna 2020 on kuitenkin epärealistinen suunnitellussa aikataulussa ja 
edellyttäisi vuosittaista hiilidioksidin vähentämistä enemmän kuin henkilöautoissa, vaikka 
kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on kalliimpaa.

Tarkistus 70
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vuodesta 2023 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 140 g CO2/km.

Or. en

Perustelu

Tavoitetason olisi oltava konkreettinen ja saavutettavissa oleva hyväksyttävässä aikataulussa, 
joka antaisi teollisuudelle mahdollisuuden mukauttaa tuotantoaan vastaavalla tavalla ajoissa.

Tarkistus 71
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 150 g CO2/km, kun 
komissio on todentanut tämän 
tavoitetason toteutettavuuden 12 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 125 g CO2/km.

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 oletetaan melko suuri polttoaineen hinnannousu. Vaikutusten arvioinnin 
mukaan tämä merkitsee nettohyötyä kuluttajille ilman negatiivista työllisyysvaikutusta tai 
ajoneuvojen myynnin merkittävää vähentymistä.

Tarkistus 73
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 125 g CO2/km.

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 
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tavoitetason 125 g CO2/km teknistä tavoitettavuutta ja antaa valmistajille voimakkaan 
ajoneuvokantansa innovointia koskevan signaalin. 

Tarkistus 74
Britta Thomsen

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 130 g CO2/km.

Or. da

Tarkistus 75
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 130 g CO2/km.

Or. en

Perustelu

Tämä säädös hyödyttää yhteiskuntaa, koska se johtaa polttoaineen säästöön. Monet 
jäsenvaltiot ovat äskettäin korottaneet polttoaineveroja talouskriisin takia ja useampien 
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 
lisää liikenteen energiatehokkuutta.
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Tarkistus 76
Lena Kolarska-Bobińska

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 160 g CO2/km.

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 77
Amalia Sartori

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 160 g CO2/km.

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.
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Tarkistus 78
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vuodesta 2020 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 160 g CO2/km.

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 79
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Vuodesta 2025 alkaen asetuksessa 
vahvistetaan yhteisössä rekisteröityjen 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen 
tavoitetasoksi 135 g CO2/km. 

Or. it

Perustelu

Tavoite 135 g CO2/km on kunnianhimoinen pitkän aikavälin päämäärä, jota on vaikea 
saavuttaa nykytekniikalla. Teollisuus tarvitsee enemmän aikaa tämän tavoitteen 
saavuttamiseen.

Tavoitteita asetettaessa olisi pidettävä mielessä, että kevyiden hyötyajoneuvojen tuotantosyklit 
ovat pidempiä kuin henkilöautoilla ja että marginaali kevyiden hyötyajoneuvojen 
päästösuoritusten parantamiselle on pienempi.
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Tarkistus 80
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Päästöjä laskettaessa otetaan 
huomioon nopeudenrajoittimien ja 
muiden innovatiivisten toimenpiteiden 
ympäristöllinen hyöty.

Or. en

Tarkistus 81
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä asetusta täydennetään osana 
yhteisön kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa lisätoimenpiteillä, jotka 
vastaavat 10:n g CO2/km vähennystä.

Or. en

Perustelu

Ehdotus on jatkoa vuonna 2007 käynnistetylle komission sääntelymenettelylle, jossa 
käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutuksia tieliikenteeseen.

Tämän vuoksi säännösten olisi oltava yhdenmukaisia sen lainsäädäntökehyksen kanssa, jolla 
otetaan käyttöön asetuksessa (EY) N:o 443/2009 säädetyt uusien henkilöautojen 
päästötavoitteet, kuten selvästi todetaan tämän asetusehdotuksen johdanto-osan 6 
kappaleessa ja 11 artiklassa.
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Tarkistus 82
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin N1-
luokan moottoriajoneuvoihin, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
ajoneuvoihin, joihin tyyppihyväksyntä 
ulotetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 
artiklan 2 kohdan nojalla (’kevyet 
hyötyajoneuvot’), kun nämä ajoneuvot 
rekisteröidään yhteisössä ensimmäistä 
kertaa ja niitä ei ole aiemmin rekisteröity 
yhteisön ulkopuolella (’uudet kevyet 
hyötyajoneuvot’).

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2, 
N1 ja N2-luokan moottoriajoneuvoihin, 
joiden vertailumassa on enintään 2 610 kg, 
sekä ajoneuvoihin, joihin tyyppihyväksyntä 
ulotetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 
artiklan 2 kohdan nojalla (’kevyet 
hyötyajoneuvot’), kun nämä ajoneuvot 
rekisteröidään yhteisössä ensimmäistä 
kertaa ja niitä ei ole aiemmin rekisteröity 
yhteisön ulkopuolella (’uudet kevyet 
hyötyajoneuvot’).

Or. en

Perustelu

M2 and N2 vehicles, which compete with N1 but are not covered by other CO2 emissions 
standards, should be included into the scope of this legislation to avoid creating any 
additional regulatory gaps. Lighter N2 and M2 vehicles are derived from N1 category but due 
to certain features, i.e. higher mass or higher number of seats are categorised as N2 or M2 
vehicles. In the absence of CO2 standards for lighter N2 and M2 there is a risk of creating 
perverse incentives for manufacturers to further increase mass of heavier N1 and type-
approve them as N2 to avoid CO2 standards. In one specific example of a widely used van, the 
N2 version of the vehicle is only 190 kg heavier than its N1 counterpart.

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

Tarkistus 83
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin N1-

1. Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 
2007/46/EY liitteessä II määriteltyihin M2, 
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luokan moottoriajoneuvoihin, joiden 
vertailumassa on enintään 2 610 kg, sekä 
ajoneuvoihin, joihin tyyppihyväksyntä 
ulotetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 
artiklan 2 kohdan nojalla (’kevyet 
hyötyajoneuvot'), kun nämä ajoneuvot 
rekisteröidään yhteisössä ensimmäistä 
kertaa ja niitä ei ole aiemmin rekisteröity 
yhteisön ulkopuolella (’uudet kevyet 
hyötyajoneuvot’).

N1 ja N2-luokan moottoriajoneuvoihin, 
joiden vertailumassa on enintään 2 610 kg, 
sekä ajoneuvoihin, joihin tyyppihyväksyntä 
ulotetaan asetuksen (EY) N:o 715/2007 2 
artiklan 2 kohdan nojalla (’kevyet 
hyötyajoneuvot’), kun nämä ajoneuvot 
rekisteröidään yhteisössä ensimmäistä 
kertaa ja niitä ei ole aiemmin rekisteröity 
yhteisön ulkopuolella (’uudet kevyet 
hyötyajoneuvot’).

Or. en

Perustelu

M2- ja N2-luokan ajoneuvot on sisällytettävä asetuksen soveltamisalaa, jotta voidaan välttää 
porsaanreikiä sekä sitä, että N1-luokan ajoneuvojen tuotanto tai markkinat siirtyvät näihin 
luokkiin.

Tarkistus 84
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tätä asetusta ei sovelleta unionin 
sisämarkkinoiden ulkopuolelle vietäviin 
ajoneuvoihin.

Or. fr

Tarkistus 85
Vicky Ford

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) 'hiilidioksidipäästöillä' kevyiden 
hyötyajoneuvojen päästöjä, jotka on 
mitattu asetuksen (EY) N:o 715/2007 
mukaisesti ja määritelty 

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

valmistuneen ajoneuvon 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa 
CO2-päästöjen massaksi (yhdistetty);

päästöjä laskettaessa otetaan huomioon 
innovatiiviset hiilidioksidipäästöjä 
vähentävät toimenpiteet

Or. en

Tarkistus 86
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Komissio on jo todennut epävirallisessa asiakirjassa, että asetusehdotuksessa tarkoitettu 
menettely ei sovellu valmistuneiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen määrittämiseen. Jos 
ajoneuvot käyvät läpi lisävalmistusvaiheita, perusajoneuvon valmistaja ei vaikuta kyseisellä 
tavalla valmistettujen ajoneuvojen hiilidioksidipäästöihin.

Tarkistus 87
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) 'jalanjäljellä' akseliväliä kerrottuna 
raideleveydellä sellaisina, kuin ne on 
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ilmoitettu 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa ja 
määritelty direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä I olevassa 2.1 ja 2.3 kohdassa;

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus liitteen II B osan 5 ja 6 kohdan kanssa.

Tarkistus 88
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) 'jalanjäljellä' akseliväliä kerrottuna 
raideleveydellä sellaisina, kuin ne on 
ilmoitettu 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa ja 
määritelty direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä I olevassa 2.1 ja 2.3 kohdassa;

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus liitteen II B osan 5 ja 6 kohdan kanssa.

Tarkistus 89
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) 'jalanjäljellä' akseliväliä kerrottuna 
raideleveydellä sellaisina, kuin ne on 
ilmoitettu 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa ja 
määritelty direktiivin 2007/46/EY 
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liitteessä I olevassa 2.1 ja 2.3 kohdassa;

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus liitteen II B osan 5 ja 6 kohdan kanssa.

Tarkistus 90
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) 'jalanjäljellä' akseliväliä kerrottuna 
raideleveydellä sellaisina, kuin ne on 
ilmoitettu 
vaatimustenmukaisuustodistuksessa ja 
määritelty direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä I olevassa 2.1 ja 2.3 kohdassa;

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaisuus liitteen II B osan 5 ja 6 kohdan kanssa.

Tarkistus 91
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) 'valmiilla ajoneuvolla' ajoneuvoa, 
jota ei tarvitse saattaa valmiiksi, jotta se 
täyttäisi direktiivin 2007/46/EY sitä 
koskevat vaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 92
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) 'valmiilla ajoneuvolla' ajoneuvoa, 
jota ei tarvitse saattaa valmiiksi, jotta se 
täyttäisi direktiivin 2007/46/EY sitä 
koskevat vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 93
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g b) 'valmiilla ajoneuvolla' ajoneuvoa, 
jota ei tarvitse saattaa valmiiksi, jotta se 
täyttäisi direktiivin 2007/46/EY sitä 
koskevat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Säädösehdotusta sovelletaan valmiisiin ajoneuvoihin ja siksi ne on määriteltävä.

Tarkistus 94
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g b) 'valmiilla ajoneuvolla' ajoneuvoa, 
jota ei tarvitse saattaa valmiiksi, jotta se 
täyttäisi direktiivin 2007/46/EY sitä 
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koskevat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Säädösehdotusta sovelletaan valmiisiin ajoneuvoihin ja siksi ne on määriteltävä.

Tarkistus 95
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g b) 'valmiilla ajoneuvolla' ajoneuvoa, 
jota ei tarvitse saattaa valmiiksi, jotta se 
täyttäisi direktiivin 2007/46/EY sitä 
koskevat vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Säädösehdotusta sovelletaan valmiisiin ajoneuvoihin.

Tarkistus 96
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 1 
päivänä tammikuuta 2014 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 

Kunkin valmiiden kevyiden
hyötyajoneuvojen valmistajan on 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylitä 1 päivänä 
tammikuuta 2015 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 



PE441.217v02-00 42/95 AM\817303FI.doc

FI

tämän poikkeuksen mukaisesti. tämän poikkeuksen mukaisesti.
Kunkin valmistajan hiilidioksidipäästöjen 
määrittämiseksi otetaan huomioon 
seuraavat prosentuaaliset osuudet 
asianomaisena vuonna rekisteröidyistä 
kunkin valmistajan uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista:

Kunkin valmistajan hiilidioksidipäästöjen 
määrittämiseksi otetaan huomioon 
seuraavat prosentuaaliset osuudet 
asianomaisena vuonna rekisteröidyistä 
kunkin valmistajan uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista:

– 65 prosenttia vuonna 2015,
– 75 prosenttia vuonna 2014, – 75 prosenttia vuonna 2016,
– 80 prosenttia vuonna 2015, – 80 prosenttia vuonna 2017,

– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. – 100 prosenttia vuodesta 2018 alkaen.

1. tammikuuta 2016 alkaen myös 
valmistuneet ajoneuvot sisällytetään 
kunkin valmistajan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen määrittämiseen.

Or. en

Perustelu

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

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

Tarkistus 97
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen Kunkin valmiiden kevyiden
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valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 1 
päivänä tammikuuta 2014 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

hyötyajoneuvojen valmistajan on 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylitä 1 päivänä 
tammikuuta 2015 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Kunkin valmistajan hiilidioksidipäästöjen 
määrittämiseksi otetaan huomioon 
seuraavat prosentuaaliset osuudet 
asianomaisena vuonna rekisteröidyistä 
kunkin valmistajan uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista:

Kunkin valmistajan hiilidioksidipäästöjen 
määrittämiseksi otetaan huomioon 
seuraavat prosentuaaliset osuudet 
asianomaisena vuonna rekisteröidyistä 
kunkin valmistajan uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista:

– 65 prosenttia vuonna 2015,
– 75 prosenttia vuonna 2014, – 75 prosenttia vuonna 2016,

– 80 prosenttia vuonna 2015, – 80 prosenttia vuonna 2017,
– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. – 100 prosenttia vuodesta 2018 alkaen.

1. tammikuuta 2016 alkaen myös 
valmistuneet ajoneuvot sisällytetään 
kunkin valmistajan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen määrittämiseen.

Or. en

Perustelu

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 98
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 1 
päivänä tammikuuta 2014 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Kunkin valmiiden kevyiden 
hyötyajoneuvojen valmistajan on 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylitä 1 päivänä 
tammikuuta 2015 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Kunkin valmistajan hiilidioksidipäästöjen 
määrittämiseksi otetaan huomioon 
seuraavat prosentuaaliset osuudet 
asianomaisena vuonna rekisteröidyistä 
kunkin valmistajan uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista:

Kunkin valmistajan hiilidioksidipäästöjen 
määrittämiseksi otetaan huomioon 
seuraavat prosentuaaliset osuudet 
asianomaisena vuonna rekisteröidyistä 
kunkin valmistajan uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista:

– 65 prosenttia vuonna 2015,
– 75 prosenttia vuonna 2014, – 75 prosenttia vuonna 2016,
– 80 prosenttia vuonna 2015, – 80 prosenttia vuonna 2017,

– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. – 100 prosenttia vuodesta 2018 alkaen.

1. tammikuuta 2016 alkaen myös 
valmistuneet ajoneuvot sisällytetään 
kunkin valmistajan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen määrittämiseen.

Or. en

Perustelu

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer
– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).
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– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:
- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars
- longer development and production cycles for LCVs
- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet. 

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

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

Tarkistus 99
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 1 
päivänä tammikuuta 2014 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Kunkin valmiiden kevyiden 
hyötyajoneuvojen valmistajan on 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylitä 1 päivänä 
tammikuuta 2015 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Kunkin valmistajan hiilidioksidipäästöjen 
määrittämiseksi otetaan huomioon 

Kunkin valmistajan hiilidioksidipäästöjen 
määrittämiseksi otetaan huomioon 
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seuraavat prosentuaaliset osuudet 
asianomaisena vuonna rekisteröidyistä 
kunkin valmistajan uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista:

seuraavat prosentuaaliset osuudet 
asianomaisena vuonna rekisteröidyistä 
kunkin valmistajan uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista:

– 65 prosenttia vuonna 2015,
– 75 prosenttia vuonna 2014, – 75 prosenttia vuonna 2016,

– 80 prosenttia vuonna 2015, – 80 prosenttia vuonna 2017,
– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. – 100 prosenttia vuodesta 2018 alkaen.

1. tammikuuta 2016 alkaen myös 
valmistuneet ajoneuvot sisällytetään 
kunkin valmistajan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen määrittämiseen.

Or. en

Tarkistus 100
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 1 
päivänä tammikuuta 2014 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Kunkin valmiiden kevyiden 
hyötyajoneuvojen valmistajan on 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylitä 1 päivänä 
tammikuuta 2015 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Kunkin valmistajan hiilidioksidipäästöjen 
määrittämiseksi otetaan huomioon 
seuraavat prosentuaaliset osuudet 
asianomaisena vuonna rekisteröidyistä 
kunkin valmistajan uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista:

Kunkin valmistajan hiilidioksidipäästöjen 
määrittämiseksi otetaan huomioon 
seuraavat prosentuaaliset osuudet 
asianomaisena vuonna rekisteröidyistä 
kunkin valmistajan uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista:

– 65 prosenttia vuonna 2015,
– 75 prosenttia vuonna 2014, – 75 prosenttia vuonna 2016,
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– 80 prosenttia vuonna 2015, – 80 prosenttia vuonna 2017,
– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. – 100 prosenttia vuodesta 2018 alkaen.

1. tammikuuta 2016 alkaen myös 
valmistuneet ajoneuvot sisällytetään 
kunkin valmistajan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen määrittämiseen.

Or. en

Tarkistus 101
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 1 
päivänä tammikuuta 2014 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Kunkin valmiiden kevyiden 
hyötyajoneuvojen valmistajan on 
varmistettava, etteivät sen keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylitä 1 päivänä 
tammikuuta 2015 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Kunkin valmistajan hiilidioksidipäästöjen 
määrittämiseksi otetaan huomioon 
seuraavat prosentuaaliset osuudet 
asianomaisena vuonna rekisteröidyistä 
kunkin valmistajan uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista:

Kunkin valmistajan hiilidioksidipäästöjen 
määrittämiseksi otetaan huomioon 
seuraavat prosentuaaliset osuudet 
asianomaisena vuonna rekisteröidyistä 
kunkin valmistajan uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista:

– 75 prosenttia vuonna 2014, – 75 prosenttia vuonna 2015,

– 80 prosenttia vuonna 2015, – 80 prosenttia vuonna 2016,
– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. – 100 prosenttia vuodesta 2018 alkaen.

1. tammikuuta 2016 alkaen myös 
valmistuneet ajoneuvot sisällytetään 
kunkin valmistajan keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen määrittämiseen.

Or. en
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Perustelu

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer

– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.

– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).

– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:

- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars

- longer development and production cycles for LCVs

- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet. 

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 102
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 1 
päivänä tammikuuta 2014 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on varmistettava, etteivät sen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylitä 1 
päivänä tammikuuta 2015 alkavana 
kalenterivuonna ja kunakin seuraavana 
täytenä kalenterivuonna päästötavoitetta, 
joka sille on määritelty liitteen I 
mukaisesti, tai, jos valmistajalle on 
myönnetty 10 artiklan nojalla poikkeus, 
tämän poikkeuksen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Autoteollisuudelle on annettava aikaa mukauttaa tuotantonsa uusiin vaatimuksiin.

Tarkistus 103
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin valmistajan hiilidioksidipäästöjen
määrittämiseksi otetaan huomioon 
seuraavat prosentuaaliset osuudet 
asianomaisena vuonna rekisteröidyistä 
kunkin valmistajan uusista kevyistä 
hyötyajoneuvoista:

Kunkin valmistajan 7 artiklan mukaisen 
suorituksen arvioimiseksi vuosina 2012 ja 
2013 käytetään uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen ei-sitovaa 
keskimääräistä hiilidioksidipäästöjen
tavoitetasoa 175 g CO2/km 

75 prosenttia vuonna 2014,
80 prosenttia vuonna 2015,
100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen.

Or. en
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Perustelu

Porrastaminen johtaa kansalaisia harhaan eikä ole paremman lainsäädännön mukaista.

Tarkistus 104
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 75 prosenttia vuonna 2014, – 50 prosenttia vuonna 2015,

Or. en

Perustelu

Asteittain etenevän prosessin olisi oltava kyllin yksityiskohtainen, jotta alan teollisuus saa 
selvän käsityksen muutoksista. 

Tarkistus 105
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 80 prosenttia vuonna 2015, – 60 prosenttia vuonna 2016,

Or. en

Perustelu

Asteittain etenevän prosessin olisi oltava kyllin yksityiskohtainen, jotta alan teollisuus saa 
selvän käsityksen muutoksista. 
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Tarkistus 106
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– 75 prosenttia vuonna 2017,

Or. en

Perustelu

Asteittain etenevän prosessin olisi oltava kyllin yksityiskohtainen, jotta alan teollisuus saa 
selvän käsityksen muutoksista. 

Tarkistus 107
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– 100 prosenttia vuodesta 2016 alkaen. – 100 prosenttia vuodesta 2018 alkaen.

Or. en

Perustelu

Asteittain etenevän prosessin olisi oltava kyllin yksityiskohtainen, jotta alan teollisuus saa 
selvän käsityksen muutoksista. 

Tarkistus 108
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Valmistuneiden ajoneuvojen osalta 
valmistajan tarvitsee ilmoittaa ainoastaan 
perusajoneuvojen hiilidioksidipäästöt, 
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joita valmistajan on noudatettava 1 
kohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Komissio on jo todennut epävirallisessa asiakirjassa, että asetusehdotuksessa tarkoitettu 
menettely ei sovellu valmistuneiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen määrittämiseen. Jos 
ajoneuvot käyvät läpi lisävalmistusvaiheita, perusajoneuvon valmistaja ei vaikuta kyseisellä 
tavalla valmistettujen ajoneuvojen hiilidioksidipäästöihin.

Tarkistus 109
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi kevyt 
hyötyajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 g CO2/km, vastaa

Poistetaan.

– 2,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2014,
– 1,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2015,
– yhtä kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
2016.

Or. en

Tarkistus 110
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Superbonukset Superbonukset ja taloudelliset 
kannustimet



AM\817303FI.doc 53/95 PE441.217v02-00

FI

Or. en

Perustelu

Asetuksen soveltamisalaa olisi laajennettava, jotta voidaan kannustaa uudistamaan kevyitä 
ajoneuvoja.

Tarkistus 111
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi kevyt 
hyötyajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 g CO2/km, vastaa

Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi kevyt 
hyötyajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 prosenttia kyseisten 
ajoneuvojen liitteen I mukaisesta 
ohjeellisesta 
hiilidioksidipäästötavoitteesta, vastaa

– 2,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2014,

– kahta kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
2015 vuoteen 2025.

– 1,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2015,
– yhtä kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
2016.

Or. en

Perustelu

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 112
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi kevyt 
hyötyajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 g CO2/km, vastaa

Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi kevyt 
hyötyajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 prosenttia kyseisten 
ajoneuvojen liitteen I mukaisesta 
ohjeellisesta 
hiilidioksidipäästötavoitteesta, vastaa

– 2,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2014,

– kahta kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
2015 vuoteen 2025.

– 1,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2015,
– yhtä kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
2016.

Or. en

Tarkistus 113
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi kevyt 
hyötyajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 g CO2/km, vastaa

Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi kevyt 
hyötyajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 prosenttia kyseisten 
ajoneuvojen liitteen I mukaisesta 
ohjeellisesta 
hiilidioksidipäästötavoitteesta, vastaa

– 2,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2014,

– kahta kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
2015 vuoteen 2025.

– 1,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2015,
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– yhtä kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta 
2016.

Or. en

Perustelu

Suhteelliseen järjestelmään perustuvat superbonukset tarjoavat voimakkaamman kannustimen 
hiilidioksidipäästöjä vähentävien uusien edistyksellisten teknologioiden laajemmalle 
soveltamiselle. Valmistajat investoivat suuria summia uusien edistyksellisten teknologioiden 
kehittämiseen ja käyttöönottamiseen tietämättä tulevatko ne onnistumaan. Valmistajien 
tekemien investointien korkeat riskit ja epävarmuus ja se seikka, että nämä teknologiat eivät 
vaikuta merkittävällä tavalla ajanjaksolla 2020 - 2025, edellyttää superbonusten 
soveltamisajan pidentämistä.

Tarkistus 114
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi kevyt 
hyötyajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 g CO2/km, vastaa

1. Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi kevyt 
hyötyajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt 
ovat alle 50 g CO2/km, vastaa

– 2,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2014,
– 1,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2015,

– 3,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2015,

– yhtä kevyttä hyötyajoneuvoa vuodesta
2016.

– 2,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna
2016,
– kahta kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2017,
– 1,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2018.

Or. en
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Tarkistus 115
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat säätää 
taloudellisista kannustimista, joita 
sovelletaan sellaisiin sarjavalmisteisiin 
moottoriajoneuvoihin, jotka ovat tämän 
asetuksen ja sen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia.
Näitä kannustimia voidaan soveltaa 
kaikkiin jäsenvaltion markkinoille 
myytäväksi saatettuihin uusiin 
ajoneuvoihin, jotka ennen liitteessä I 
säädettyjä ajankohtia ovat vähintään 
liitteessä I vahvistettujen päästöraja-
arvojen mukaisia; kannustimien 
voimassaolon on päätyttävä mainittuina 
ajankohtina.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot voivat ajoneuvokannan uudistamiseksi säätää taloudellisista kannustimista, joita 
sovelletaan sellaisiin sarjavalmisteisiin moottoriajoneuvoihin, jotka ovat tämän asetuksen ja 
sen täytäntöönpanotoimenpiteiden mukaisia. Näitä kannustimia voidaan soveltaa kaikkiin 
jäsenvaltion markkinoille myytäväksi saatettuihin uusiin ajoneuvoihin, jotka ennen liitteessä I 
säädettyjä ajankohtia ovat vähintään liitteessä I vahvistettujen päästöraja-arvojen mukaisia; 
kannustimien voimassaolon on päätyttävä mainittuina ajankohtina.

Tarkistus 116
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Laskettaessa keskimääräisiä 
hiilidioksidipäästöjä kukin uusi kevyt 
hyötyajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt 



AM\817303FI.doc 57/95 PE441.217v02-00

FI

ylittävät 15 prosentilla kyseisen ajoneuvon 
liitteen I mukaisesti määritellyn 
päästötavoitteen, vastaa
– 1,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2014, 
– kahta kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2015, 
– 2,5:tä kevyttä hyötyajoneuvoa vuonna 
2016.

Or. en

Perustelu

Jos lainsäädännössä tarjotaan kannustimia erittäin alhaisten päästöjen kevyille 
hyötyajoneuvoille, siinä on tarjottava myös negatiivisia kannustimia erittäin suurten 
päästöjen kevyille hyötyajoneuvoille. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyssä tutkimuksessa 
todetaan, että jos kaikki pakettiauton ostajat valitsisivat kaikkein tehokkaimman ajoneuvon, 
päästöt vähenisivät 17 prosentilla.

Tarkistus 117
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
taloudellisia kannustimia, jotka koskevat 
käytössä olevien ajoneuvojen jälkikäteen 
varustamista ja sellaisten ajoneuvojen 
romuttamista, jotka eivät ole tämän 
asetuksen mukaisia.

Or. en
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Tarkistus 118
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
taloudellisten kannustimien arvo kunkin 
ajoneuvotyypin osalta ei saa ylittää 
liitteessä I määriteltyjen päästörajojen 
noudattamiseksi asennetuista teknisistä 
laitteista aiheutuvia lisäkustannuksia 
ajoneuvoon asentamisesta aiheutuvat 
kulut mukaan luettuina.

Or. en

Tarkistus 119
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
taloudellisten kannustimien käyttöönottoa 
tai muuttamista koskevista suunnitelmista 
on ilmoitettava komissiolle hyvissä ajoin.

Or. en

Tarkistus 120
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Nopeudenrajoittimet
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Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on 1 päivänä tammikuuta 
2014 alkavana kalenterivuonna ja 
kunakin sitä seuraavana kalenterivuonna 
varmistettava, että sen valmistamat kevyet 
hyötyajoneuvot varustetaan 
nopeudenrajoittimilla, joiden 
maksiminopeudeksi asetetaan 110 km/h. 
Tätä ei saa pitää ekoinnovaationa.

Or. en

Perustelu

Nopeudenrajoittimet ovat erittäin kustannustehokas tapa vähentää polttoaineen kulutusta 
kevyissä hyötyajoneuvoissa. Sen vuoksi jotkut yhtiöt, kuten British Gas, TNT ja Royal Mail, 
käyttävät jo niitä, Nopeudenrajoittimet, joissa maksiminopeudeksi on asetettu 110 km tai 70 
mph, antaisivat valmistajille mahdollisuuden saavuttaa tässä asetuksessa säädetyt 
vähennystavoitteet paljon pienemmin kustannuksin ja säästäisivät pk-yritysten varoja.

Tarkistus 121
Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on 1 päivänä tammikuuta 
2014 alkavana kalenterivuonna ja 
kunakin sitä seuraavana kalenterivuonna 
varmistettava, että sen valmistamat kevyet 
hyötyajoneuvot varustetaan 
nopeudenrajoittimilla. Jäsenvaltioiden on 
määriteltävä näihin laitteisiin asetettava 
maksiminopeus.

Or. en

Perustelu

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
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in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.

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

Tarkistus 122
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on 1 päivänä tammikuuta 
2014 alkavana kalenterivuonna ja 
kunakin sitä seuraavana kalenterivuonna 
varmistettava, että sen valmistamat kevyet 
hyötyajoneuvot varustetaan 
nopeudenrajoittimilla, joiden 
maksiminopeudeksi asetetaan 100 km/h.

Or. en

Tarkistus 123
Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on 1 päivänä tammikuuta 
2014 alkavana kalenterivuonna ja 
kunakin sitä seuraavana kalenterivuonna 
varmistettava, että sen valmistamat kevyet 
hyötyajoneuvot varustetaan 
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nopeudenrajoittimilla, joiden 
maksiminopeudeksi asetetaan 100 km/h.

Or. en

Perustelu

Älykkäillä nopeudenrajoittimilla on suoria ja epäsuoria vaikutuksia polttoaineen kulutukseen. 
Hitaamman ajonopeuden suorana vaikutuksena on pienempi polttoaineen kulutus. 
Enimmäisnopeuksien rajoittamisen epäsuorana vaikutuksena on ajotoimintojen optimointi 
tiettyyn nopeuteen, mikä vähentää päästöjä entisestään. Hiilidioksidipäästöt lisääntyvät 
voimakkaasti dynaamisissa ajotilanteissa (hetkellinen pysähtyminen) ja nopeudessa, joka 
ylittää 120 km tunnissa. Arvioidaan, että älykkäiden nopeudenrajoittimien avulla voidaan 
saavuttaa enintään 15 prosentin vähennys hiilidioksidipäästöihin.

Tarkistus 124
Francisco Sosa Wagner

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Kunkin kevyiden hyötyajoneuvojen 
valmistajan on 1 päivänä tammikuuta 
2014 alkavana kalenterivuonna ja 
kunakin sitä seuraavana kalenterivuonna 
varmistettava, että sen valmistamat kevyet 
hyötyajoneuvot varustetaan 
nopeudenrajoittimilla, joiden 
maksiminopeudeksi asetetaan 100 km/h.

Or. en

Perustelu

Euroopan ympäristönkeskuksen julkaisemassa uudessa TERM-raportissa korostettiin 
äskettäin, että tieliikenne aiheuttaa edelleen vakavia ympäristöongelmia Euroopassa.
Nopeudenrajoittimia käytetään jo kuorma-autoissa, joissa on onnistuttu vähentämään 
turvallisuusriskejä. Niiden asentaminen olisi kustannustehokas tapa vähentää myös 
pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä.
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Tarkistus 125
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Nopeudenrajoittimet

Kevyiden hyötyajoneuvojen valmistajien 
on 1 päivästä tammikuuta 2004 
varmistettava, että kaikki uudet kevyet 
hyötyajoneuvot on varustettu 2 artiklan 
mukaisesti nopeudenrajoittimilla, joilla 
kyseisten ajoneuvojen nopeus rajoitetaan 
120 kilometriin tunnissa. 

Or. de

Perustelu

Nopeudenrajoittimia on otettu jo käyttöön kaikissa hyötyajoneuvoluokissa. 
Nopeudenrajoittimien asentamisessa ei ole teknisiä ongelmia eikä se aiheuta merkittäviä 
lisäkustannuksia. Tarkistuksella kannustetaan valmistajia tuottamaan pienempiä ja 
tehokkaampia moottoreita, joiden hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät.

Tarkistus 126
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1 Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2012 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta kerättävä tiedot kustakin 
alueellaan rekisteröidystä uudesta 
henkilöautosta liitteessä II olevan A osan 
mukaisesti. Nämä tiedot on annettava 
kussakin jäsenvaltiossa olevien 
valmistajien ja niiden nimeämien 
maahantuojien tai edustajien saataville. 
Jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin keinoin 

1. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2013 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta kerättävä tiedot kustakin 
alueellaan rekisteröidystä uudesta 
henkilöautosta liitteessä II olevan A osan 
mukaisesti. Nämä tiedot on annettava 
kussakin jäsenvaltiossa olevien 
valmistajien ja niiden nimeämien 
maahantuojien tai edustajien saataville. 
Jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin keinoin 
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varmistamaan, että ilmoituksen tekevät 
elimet toimivat avoimesti.

varmistamaan, että ilmoituksen tekevät 
elimet toimivat avoimesti.

Or. en

Perustelu

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

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

Tarkistus 127
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2012 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta kerättävä tiedot kustakin 
alueellaan rekisteröidystä uudesta 
henkilöautosta liitteessä II olevan A osan 
mukaisesti. Nämä tiedot on annettava 
kussakin jäsenvaltiossa olevien 
valmistajien ja niiden nimeämien 
maahantuojien tai edustajien saataville. 
Jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin keinoin 
varmistamaan, että ilmoituksen tekevät 
elimet toimivat avoimesti. 

1. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2013 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta kerättävä tiedot kustakin 
alueellaan rekisteröidystä uudesta 
henkilöautosta liitteessä II olevan A osan 
mukaisesti. Nämä tiedot on annettava
kussakin jäsenvaltiossa olevien 
valmistajien ja niiden nimeämien 
maahantuojien tai edustajien saataville. 
Jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin keinoin 
varmistamaan, että ilmoituksen tekevät 
elimet toimivat avoimesti.
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Or. en

Perustelu

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

Koska direktiiviä 2007/46/EY sovelletaan monessa vaiheessa tyyppihyväksyttäviin 
ajoneuvoihin vasta huhtikuusta 2013, niitä ei voida seurata tyydyttävällä tavalla ennen sitä. 
Pilottihankkeen olisi katettava monessa vaiheessa tyyppihyväksyttävien ajoneuvojen 
seurannan ja sisällettävä sama määräaika kuin muilla ajoneuvoilla (esim. M1-luokan 
ajoneuvot).

Tarkistus 128
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2012 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta kerättävä tiedot kustakin 
alueellaan rekisteröidystä uudesta 
henkilöautosta liitteessä II olevan A osan 
mukaisesti. Nämä tiedot on annettava 
kussakin jäsenvaltiossa olevien 
valmistajien ja niiden nimeämien 
maahantuojien tai edustajien saataville. 
Jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin keinoin 
varmistamaan, että ilmoituksen tekevät 
elimet toimivat avoimesti. 

1. Kunkin jäsenvaltion on 1 päivänä 
tammikuuta 2013 alkavalta 
kalenterivuodelta ja kultakin seuraavalta 
kalenterivuodelta kerättävä tiedot kustakin 
alueellaan rekisteröidystä uudesta 
henkilöautosta liitteessä II olevan A osan 
mukaisesti. Nämä tiedot on annettava 
kussakin jäsenvaltiossa olevien 
valmistajien ja niiden nimeämien 
maahantuojien tai edustajien saataville. 
Jäsenvaltioiden on pyrittävä kaikin keinoin 
varmistamaan, että ilmoituksen tekevät 
elimet toimivat avoimesti.

Or. en
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Tarkistus 129
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 alkaen 
kunakin vuonna viimeistään 28 päivänä 
helmikuuta määriteltävä liitteessä II 
olevassa B osassa luetellut tiedot edelliseltä 
kalenterivuodelta ja toimitettava ne 
komissiolle. Tiedot on toimitettava 
liitteessä II olevassa C osassa tarkemmin 
määrätyssä muodossa.

2. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2014 alkaen 
kunakin vuonna viimeistään 28 päivänä 
helmikuuta määriteltävä liitteessä II 
olevassa B osassa luetellut tiedot edelliseltä 
kalenterivuodelta ja toimitettava ne 
komissiolle. Tiedot on toimitettava 
liitteessä II olevassa C osassa tarkemmin 
määrätyssä muodossa.

Or. en

Perustelu

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

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

Tarkistus 130
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 alkaen 2. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2014 alkaen 
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kunakin vuonna viimeistään 28 päivänä 
helmikuuta määriteltävä liitteessä II 
olevassa B osassa luetellut tiedot edelliseltä 
kalenterivuodelta ja toimitettava ne 
komissiolle. Tiedot on toimitettava 
liitteessä II olevassa C osassa tarkemmin 
määrätyssä muodossa.

kunakin vuonna viimeistään 28 päivänä 
helmikuuta määriteltävä liitteessä II 
olevassa B osassa luetellut tiedot edelliseltä 
kalenterivuodelta ja toimitettava ne 
komissiolle. Tiedot on toimitettava 
liitteessä II olevassa C osassa tarkemmin 
määrätyssä muodossa.

Or. en

Tarkistus 131
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 alkaen 
kunakin vuonna viimeistään 28 päivänä 
helmikuuta määriteltävä liitteessä II 
olevassa B osassa luetellut tiedot edelliseltä 
kalenterivuodelta ja toimitettava ne 
komissiolle. Tiedot on toimitettava 
liitteessä II olevassa C osassa tarkemmin 
määrätyssä muodossa.

2. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2014 alkaen 
kunakin vuonna viimeistään 28 päivänä 
helmikuuta määriteltävä liitteessä II 
olevassa B osassa luetellut tiedot edelliseltä 
kalenterivuodelta ja toimitettava ne 
komissiolle. Tiedot on toimitettava 
liitteessä II olevassa C osassa tarkemmin 
määrätyssä muodossa.

Or. en

Perustelu

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers.

Multi-stage vehicles will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 
2013 (currently national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it 
is not possible to monitor sufficiently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover 
properly a monitoring of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for 
other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 132
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2013 alkaen 
kunakin vuonna viimeistään 28 päivänä 
helmikuuta määriteltävä liitteessä II 
olevassa B osassa luetellut tiedot edelliseltä 
kalenterivuodelta ja toimitettava ne 
komissiolle. Tiedot on toimitettava 
liitteessä II olevassa C osassa tarkemmin 
määrätyssä muodossa.

2. Jäsenvaltioiden on vuodesta 2014 alkaen 
kunakin vuonna viimeistään 28 päivänä 
helmikuuta määriteltävä liitteessä II 
olevassa B osassa luetellut tiedot edelliseltä 
kalenterivuodelta ja toimitettava ne 
komissiolle. Tiedot on toimitettava 
liitteessä II olevassa C osassa tarkemmin 
määrätyssä muodossa.

Or. en

Perustelu

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

Koska direktiiviä 2007/46/EY sovelletaan monessa vaiheessa tyyppihyväksyttäviin 
ajoneuvoihin vasta huhtikuusta 2013, niitä ei voida seurata tyydyttävällä tavalla ennen sitä. 
Pilottihankkeen olisi katettava monessa vaiheessa tyyppihyväksyttävien ajoneuvojen 
seurannan ja sisällettävä sama määräaika kuin muilla ajoneuvoilla (esim. M1-luokan 
ajoneuvot).

Tarkistus 133
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
ilmoittamista tiedoista, ja tämän rekisterin 
tiedot ovat julkisesti saatavilla. Komissio 

4. Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
ilmoittamista tiedoista, ja tämän rekisterin 
tiedot ovat julkisesti saatavilla. Komissio 
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tekee 30 päivään kesäkuuta 2013
mennessä ja kunakin seuraavana vuotena 
kunkin valmistajan osalta seuraavia 
seikkoja koskevan laskelman:

tekee 30 päivään kesäkuuta 2014 
mennessä ja kunakin seuraavana vuotena 
kunkin valmistajan osalta seuraavia 
seikkoja koskevan laskelman:

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyistä tehty tarkistus. Seurannan olisi tapahduttava samalla kun asetus 
pannaan täytäntöön, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen. 
Kokemukset henkilöajoneuvoasetuksesta osoittavat, että seurannassa on ongelmia. 
Luotettavan seurantajärjestelmän luomiseen tarvitaan pitempi määräaika erityisesti siksi, että 
täysiä N1-tietoja eivät ole nykyisin saatavana Eu-27:n tasolla, mikä tekee aloituskohdan 
valitsemisen vaikeammaksi kuin henkilöautojen seurannassa.

Tarkistus 134
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
ilmoittamista tiedoista, ja tämän rekisterin 
tiedot ovat julkisesti saatavilla. Komissio 
tekee 30 päivään kesäkuuta 2013 mennessä 
ja kunakin seuraavana vuotena kunkin 
valmistajan osalta seuraavia seikkoja 
koskevan laskelman:

4. Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
ilmoittamista tiedoista, ja tämän rekisterin 
tiedot ovat julkisesti saatavilla. Komissio 
tekee 30 päivään kesäkuuta 2014 
mennessä ja kunakin seuraavana vuotena 
kunkin valmistajan osalta seuraavia 
seikkoja koskevan laskelman:

Or. en

Tarkistus 135
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 

4. Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
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ilmoittamista tiedoista, ja tämän rekisterin 
tiedot ovat julkisesti saatavilla. Komissio 
tekee 30 päivään kesäkuuta 2013
mennessä ja kunakin seuraavana vuotena 
kunkin valmistajan osalta seuraavia 
seikkoja koskevan laskelman:

ilmoittamista tiedoista, ja tämän rekisterin 
tiedot ovat julkisesti saatavilla. Komissio 
tekee 30 päivään kesäkuuta 2014 
mennessä ja kunakin seuraavana vuotena 
kunkin valmistajan osalta seuraavia 
seikkoja koskevan laskelman:

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyistä tehty tarkistus. Seurannan olisi tapahduttava samalla kun asetus 
pannaan täytäntöön, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen. 
Kokemukset henkilöajoneuvoasetuksesta osoittavat, että seurannassa on ongelmia. 
Luotettavan seurantajärjestelmän luomiseen tarvitaan pitempi määräaika erityisesti siksi, että 
täysiä N1-tietoja eivät ole nykyisin saatavana Eu-27:n tasolla, mikä tekee aloituskohdan 
valitsemisen vaikeammaksi kuin henkilöautojen seurannassa.

Tarkistus 136
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
ilmoittamista tiedoista, ja tämän rekisterin 
tiedot ovat julkisesti saatavilla. Komissio 
tekee 30 päivään kesäkuuta 2013
mennessä ja kunakin seuraavana vuotena 
kunkin valmistajan osalta seuraavia 
seikkoja koskevan laskelman:

4. Komissio pitää keskusrekisteriä 
jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti 
ilmoittamista tiedoista, ja tämän rekisterin 
tiedot ovat julkisesti saatavilla. Komissio 
tekee 30 päivään kesäkuuta 2014 
mennessä ja kunakin seuraavana vuotena 
kunkin valmistajan osalta seuraavia 
seikkoja koskevan laskelman:

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyistä tehty tarkistus. Seurannan olisi tapahduttava samalla kun asetus 
pannaan täytäntöön, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen. 
Kokemukset henkilöajoneuvoasetuksesta osoittavat, että seurannassa on ongelmia. 
Luotettavan seurantajärjestelmän luomiseen tarvitaan pitempi määräaika erityisesti siksi, että 
täysiä N1-tietoja eivät ole nykyisin saatavana Eu-27:n tasolla, mikä tekee aloituskohdan 
valitsemisen vaikeammaksi kuin henkilöautojen seurannassa.
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Tarkistus 137
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos komissio katsoo kalenterivuoden
2012 osalta ja vuoden 2013 ensimmäisten 
kuuden kuukauden osalta sekä 5 kohdan 
mukaisesti tehtyjen laskelmien perusteella, 
että valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät valmistajalle 
asetetun päästötavoitteen, se ilmoittaa tästä 
valmistajalle.

7. Jos komissio katsoo kalenterivuoden
2013 osalta ja vuoden 2014 ensimmäisten 
kuuden kuukauden osalta sekä 5 kohdan 
mukaisesti tehtyjen laskelmien perusteella, 
että valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät valmistajalle 
asetetun päästötavoitteen, se ilmoittaa tästä 
valmistajalle.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyistä tehty tarkistus. Seurannan olisi tapahduttava samalla kun asetus 
pannaan täytäntöön, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen.

Tarkistus 138
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos komissio katsoo kalenterivuoden
2012 osalta ja vuoden 2013 ensimmäisten 
kuuden kuukauden osalta sekä 5 kohdan 
mukaisesti tehtyjen laskelmien perusteella, 
että valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät valmistajalle 
asetetun päästötavoitteen, se ilmoittaa tästä 
valmistajalle.

7. Jos komissio katsoo kalenterivuoden
2013 osalta ja vuoden 2014 ensimmäisten 
kuuden kuukauden osalta sekä 5 kohdan 
mukaisesti tehtyjen laskelmien perusteella, 
että valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät valmistajalle 
asetetun päästötavoitteen, se ilmoittaa tästä 
valmistajalle.

Or. en
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Tarkistus 139
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos komissio katsoo kalenterivuoden
2012 osalta ja vuoden 2013 ensimmäisten 
kuuden kuukauden osalta sekä 5 kohdan 
mukaisesti tehtyjen laskelmien perusteella, 
että valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät valmistajalle 
asetetun päästötavoitteen, se ilmoittaa tästä 
valmistajalle.

7. Jos komissio katsoo kalenterivuoden
2013 osalta ja vuoden 2014 ensimmäisten 
kuuden kuukauden osalta sekä 5 kohdan 
mukaisesti tehtyjen laskelmien perusteella, 
että valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät valmistajalle 
asetetun päästötavoitteen, se ilmoittaa tästä 
valmistajalle.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyistä tehty tarkistus. Seurannan olisi tapahduttava samalla kun asetus 
pannaan täytäntöön, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen.

Tarkistus 140
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos komissio katsoo kalenterivuoden
2012 osalta ja vuoden 2013 ensimmäisten 
kuuden kuukauden osalta sekä 5 kohdan 
mukaisesti tehtyjen laskelmien perusteella, 
että valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät valmistajalle 
asetetun päästötavoitteen, se ilmoittaa tästä 
valmistajalle.

7. Jos komissio katsoo kalenterivuoden
2013 osalta ja vuoden 2014 ensimmäisten 
kuuden kuukauden osalta sekä 5 kohdan 
mukaisesti tehtyjen laskelmien perusteella, 
että valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät valmistajalle 
asetetun päästötavoitteen, se ilmoittaa tästä 
valmistajalle.

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyistä tehty tarkistus. Seurannan olisi tapahduttava samalla kun asetus 
pannaan täytäntöön, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen.
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Tarkistus 141
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Tammikuun 1 päivästä 2014 alkaen 
seuranta on ulotettava valmistuneisiin 
ajoneuvoihin.

Or. en

Perustelu

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä (2007/46/EY) otetaan kokonaisuudessaan käyttöön 
toukokuusta 2013 alkaen siten, että se kattaa kaikki valmistuneet ajoneuvot. Tammikuun 1 
päivästä 2014 seuranta on ulotettava valmistuneisiin ajoneuvoihin. Vuosi 2014 on 
ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi, jolloin hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja ja 
valmistuneiden ajoneuvojen massaa koskevia tietoja seurataan ja kootaan uuden 
hyödynnettävissä olevan menettelyn mukaisesti.

Tarkistus 142
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Tammikuun 1 päivästä 2014 alkaen 
seuranta on ulotettava valmistuneisiin 
ajoneuvoihin.

Or. en
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Tarkistus 143
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Tammikuun 1 päivästä 2014 alkaen 
seuranta on ulotettava valmistuneisiin 
ajoneuvoihin.

Or. en

Perustelu

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä (2007/46/EY) otetaan kokonaisuudessaan käyttöön 
toukokuusta 2013 alkaen siten, että se kattaa kaikki valmistuneet ajoneuvot. Tammikuun 1 
päivästä 2014 seuranta on ulotettava valmistuneisiin ajoneuvoihin. Vuosi 2014 on 
ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi, jolloin hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja ja 
valmistuneiden ajoneuvojen massaa koskevia tietoja seurataan ja kootaan uuden 
hyödynnettävissä olevan menettelyn mukaisesti.

Tarkistus 144
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Tammikuun 1 päivästä 2014 alkaen 
seuranta on ulotettava valmistuneisiin 
ajoneuvoihin.

Or. en

Perustelu

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä (2007/46/EY) otetaan kokonaisuudessaan käyttöön 
toukokuusta 2013 alkaen siten, että se kattaa kaikki valmistuneet ajoneuvot. Tammikuun 1 
päivästä 2014 seuranta on ulotettava valmistuneisiin ajoneuvoihin. Vuosi 2014 on 
ensimmäinen kokonainen kalenterivuosi, jolloin hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja ja 
valmistuneiden ajoneuvojen massaa koskevia tietoja seurataan ja kootaan uuden 
hyödynnettävissä olevan menettelyn mukaisesti.
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Tarkistus 145
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Tammikuun 1 päivästä 2014 alkaen 
seuranta on ulotettava valmistuneisiin 
ajoneuvoihin.

Or. en

Tarkistus 146
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 päivästä 
tammikuuta 2014 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio määrää 
valmistajalle tai, kun on kyse 
yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 päivästä 
tammikuuta 2015 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio määrää 
valmistajalle tai, kun on kyse 
yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.

Liikapäästömaksujen olisi oltava 
samanlaisia kuin EU:n 
päästökauppajärjestelmässä muilla aloilla 
maksetut maksut.

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksut, sellaisina kuin niitä on ehdotettu, ovat täysin suhteettomia, eivätkä 
millään tavalla verrattavissa muiden alojen maksuihin. Ne olisivat erittäin vahingollisia 
teollisuudelle uhaten kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Komission ehdottamat liikapäästömaksut vastaisivat 480 euroa tonnilta vuonna 2015 kun 
muilla EU:n päästökauppajärjestelmän kattamilla aloilla maksu on 15 euroa/tonni ja 
mahdollinen päästökauppajärjestelmän lisämaksu 100 euroa/tonni säännöstön noudattamatta 
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jättämisestä. Vihreitä julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä asetetaan hiilidioksidin 
hinnaksi 30 - 40 euroa/tonni (käyttöiän aikaiset ulkoiset hiilidioksidikustannukset).

Tarkistus 147
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 päivästä 
tammikuuta 2014 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio määrää 
valmistajalle tai, kun on kyse 
yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 päivästä 
tammikuuta 2015 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio määrää 
valmistajalle tai, kun on kyse 
yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.

Liikapäästömaksujen olisi oltava 
samanlaisia kuin EU:n 
päästökauppajärjestelmässä muilla aloilla 
maksetut maksut.

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksut, sellaisina kuin niitä on ehdotettu, ovat täysin suhteettomia, eivätkä 
millään tavalla verrattavissa muiden alojen maksuihin. Ne olisivat erittäin vahingollisia 
teollisuudelle uhaten kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Komission ehdottamat liikapäästömaksut vastaisivat 480 euroa tonnilta vuonna 2015 kun 
muilla EU:n päästökauppajärjestelmän kattamilla aloilla maksu on 15 euroa/tonni ja 
mahdollinen päästökauppajärjestelmän lisämaksu 100 euroa/tonni säännöstön noudattamatta 
jättämisestä. Vihreitä julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä asetetaan hiilidioksidin 
hinnaksi 30 - 40 euroa/tonni (käyttöiän aikaiset ulkoiset hiilidioksidikustannukset).
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Tarkistus 148
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 päivästä 
tammikuuta 2014 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio määrää 
valmistajalle tai, kun on kyse 
yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 päivästä 
tammikuuta 2015 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio määrää 
valmistajalle tai, kun on kyse 
yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksut, sellaisina kuin niitä on ehdotettu, ovat täysin suhteettomia, eivätkä 
millään tavalla verrattavissa muiden alojen maksuihin. Ne olisivat erittäin vahingollisia 
teollisuudelle uhaten kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Tarkistus 149
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 päivästä 
tammikuuta 2014 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio määrää 
valmistajalle tai, kun on kyse 
yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.

1. Jos valmistajan keskimääräiset 
hiilidioksidipäästöt ylittävät 1 päivästä 
tammikuuta 2015 tai sitä seuraavina 
kalenterivuosina valmistajan 
päästötavoitteen, komissio määrää 
valmistajalle tai, kun on kyse 
yhteenliittymästä, sen johtajalle 
liikapäästömaksun.

Or. en

Perustelu

Autoteollisuudelle on annettava aikaa mukauttaa tuotantonsa uusiin vaatimuksiin.
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Tarkistus 150
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
liikapäästömaksu lasketaan seuraavia 
kaavoja käyttäen: 

Poistetaan.

(a) vuodesta 2014 vuoteen 2018
i) Jos päästöylitys on yli 3 g CO2/km:
((Päästöylitys – 3) × 120 euroa + 45 
euroa) × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.
ii) Jos päästöylitys on yli 2 g CO2/km 
muttei yli 3 g CO2/km:
((Päästöylitys – 2) × 25 euroa + 20 euroa) 
× uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
määrä.
iii) Jos päästöylitys on yli 1 g CO2/km 
muttei yli 2 g CO2/km:
((Päästöylitys – 1) × 15 euroa + 5 euroa) × 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.
iv) Jos päästöylitys on enintään 1 g 
CO2/km:
Päästöylitys × 5 euroa × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.
(b) Vuodesta 2019 alkaen:
(Päästöylitys × 120 euroa) ×uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.
Tässä artiklassa tarkoitetaan
'päästöylityksellä' sitä positiivista 
grammojen määrää kilometriä kohden, 
jolla valmistajan keskimääräiset päästöt –
kun otetaan huomioon 11 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen innovatiivisten 
teknologioiden ansiosta saavutetut 
hiilidioksidipäästöjen vähennykset –
ylittävät valmistajalle kyseiseksi 
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kalenterivuodeksi tai siksi 
kalenterivuoden osaksi, jota 4 artiklan 
mukainen velvoite koskee, asetetun 
päästötavoitteen, pyöristettynä lähimpään 
kolmeen desimaaliin; ja
'uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
lukumäärällä' tietyn valmistajan 
valmistamien ja kyseisenä kautena 4 
artiklassa säädettyjen vaiheittaisten 
käyttöönottokriteerien mukaisesti 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen lukumäärää.

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksut, sellaisina kuin niitä on ehdotettu, ovat täysin suhteettomia, eivätkä 
millään tavalla verrattavissa muiden alojen maksuihin. Ne olisivat erittäin vahingollisia 
teollisuudelle uhaten kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Komission ehdottamat liikapäästömaksut vastaisivat 480 euroa tonnilta vuonna 2015 kun 
muilla EU:n päästökauppajärjestelmän kattamilla aloilla maksu on 15 euroa/tonni ja 
mahdollinen päästökauppajärjestelmän lisämaksu 100 euroa/tonni säännöstön noudattamatta 
jättämisestä. Vihreitä julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä asetetaan hiilidioksidin 
hinnaksi 30 - 40 euroa/tonni (käyttöiän aikaiset ulkoiset hiilidioksidikustannukset).

Tarkistus 151
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
liikapäästömaksu lasketaan seuraavia 
kaavoja käyttäen: 

Poistetaan.

(a) vuodesta 2014 vuoteen 2018
i) Jos päästöylitys on yli 3 g CO2/km:
((Päästöylitys – 3) × 120 euroa + 45 
euroa) × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.
ii) Jos päästöylitys on yli 2 g CO2/km 
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muttei yli 3 g CO2/km:
((Päästöylitys – 2) × 25 euroa + 20 euroa) 
× uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
määrä.
iii) Jos päästöylitys on yli 1 g CO2/km 
muttei yli 2 g CO2/km:
((Päästöylitys – 1) × 15 euroa + 5 euroa) × 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.
iv) Jos päästöylitys on enintään 1 g 
CO2/km:
Päästöylitys × 5 euroa × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.
(b) Vuodesta 2019 alkaen:
(Päästöylitys × 120 euroa) ×uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.
Tässä artiklassa tarkoitetaan
'päästöylityksellä' sitä positiivista 
grammojen määrää kilometriä kohden, 
jolla valmistajan keskimääräiset päästöt –
kun otetaan huomioon 11 artiklan 
mukaisesti hyväksyttyjen innovatiivisten 
teknologioiden ansiosta saavutetut 
hiilidioksidipäästöjen vähennykset –
ylittävät valmistajalle kyseiseksi 
kalenterivuodeksi tai siksi 
kalenterivuoden osaksi, jota 4 artiklan 
mukainen velvoite koskee, asetetun 
päästötavoitteen, pyöristettynä lähimpään 
kolmeen desimaaliin; ja
'uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
lukumäärällä' tietyn valmistajan 
valmistamien ja kyseisenä kautena 4 
artiklassa säädettyjen vaiheittaisten 
käyttöönottokriteerien mukaisesti 
rekisteröityjen uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen lukumäärää.

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksut, sellaisina kuin niitä on ehdotettu, ovat täysin suhteettomia, eivätkä 
millään tavalla verrattavissa muiden alojen maksuihin. Ne olisivat erittäin vahingollisia 
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teollisuudelle uhaten kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Komission ehdottamat liikapäästömaksut vastaisivat 480 euroa tonnilta vuonna 2015 kun 
muilla EU:n päästökauppajärjestelmän kattamilla aloilla maksu on 15 euroa/tonni ja 
mahdollinen päästökauppajärjestelmän lisämaksu 100 euroa/tonni säännöstön noudattamatta 
jättämisestä. Vihreitä julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä asetetaan hiilidioksidin 
hinnaksi 30 - 40 euroa/tonni (käyttöiän aikaiset ulkoiset hiilidioksidikustannukset).

Tarkistus 152
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vuodesta 2014 vuoteen 2018 (a) vuodesta 2014

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

((Päästöylitys – 3) × 120 euroa + 45 
euroa) × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.
ii) Jos päästöylitys on yli 2 g CO2/km 
muttei yli 3 g CO2/km:
((Päästöylitys – 2) × 25 euroa + 20 euroa) 
× uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
määrä.
iii) Jos päästöylitys on yli 1 g CO2/km 
muttei yli 2 g CO2/km:
((Päästöylitys – 1) × 15 euroa + 5 euroa) × 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.
iv) Jos päästöylitys on enintään 1 g 
CO2/km:
Päästöylitys × 5 euroa × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksujen on kuvastettava investoinnin marginaalikustannuksia kultakin 
liikagrammalta, jotta voidaan varmistaa noudattaminen eikä niinkään sakkojen maksaminen. 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyt analyysit viittaavat siihen, että maksujen mukautettu 
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rakenne johtaisi siihen, että tavoite saavutetaan vasta vuoden 2016 jälkeen ja mahdollisesti 
vasta vuoden 2020 jälkeen. 

Tarkistus 153
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vuodesta 2014 vuoteen 2018 (a) vuodesta 2014 vuoteen 2018

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

((Päästöylitys – 3) × 120 euroa + 45 euroa) 
× uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
määrä.

ii) Jos päästöylitys on yli 2 g CO2/km 
muttei yli 3 g CO2/km:

ii) Jos päästöylitys on yli 2 g CO2/km 
muttei yli 3 g CO2/km:

((Päästöylitys – 2) × 25 euroa + 20 euroa) 
× uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
määrä.

((Päästöylitys – 2) × 95 euroa + 20 euroa) 
× uusien kevyiden hyötyajoneuvojen 
määrä.

iii) Jos päästöylitys on yli 1 g CO2/km 
muttei yli 2 g CO2/km:

iii) Jos päästöylitys on yli 1 g CO2/km 
muttei yli 2 g CO2/km:

((Päästöylitys – 1) × 15 euroa + 5 euroa) × 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.

((Päästöylitys – 1) × 60 euroa + 5 euroa) × 
uusien kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.

iv) Jos päästöylitys on enintään 1 g 
CO2/km:

iv) Jos päästöylitys on enintään 1 g 
CO2/km:

Päästöylitys × 5 euroa × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.

Päästöylitys × 15 euroa × uusien kevyiden 
hyötyajoneuvojen määrä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama "seuraamuskäytävä" johtaisi huomattavaan noudattamatta jättämiseen 
vuoteen 2019 asti. tarkistuksella pyritään nostamaan seuraamuskäytävässä mainittuja 
määriä, jotta lain noudattaminen tehostuisi, kun samalla tarjotaan valmistajille jonkin verran 
joustoa, jotta järjestelmästä saadaan kokemusta.
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Tarkistus 154
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vuodesta 2014 vuoteen 2018 (a) vuodesta 2015 vuoteen 2019

Or. en

Perustelu

Autoteollisuudelle on annettava aikaa mukauttaa tuotantolinjansa.

Tarkistus 155
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

(a) vuodesta 2014 vuoteen 2018 (a) vuodesta 2014 vuoteen 2018

(Päästöylitys × 120 euroa) ×uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.

Or. en

Perustelu

The penalty levels have to reflect the marginal costs of investment in order to work. The 
impact assessment shows that this level is reflected in an excess emissions premium of €120 
per gram above the target. The UK government has calculated that even the Commission’s 
proposed penalty regime would not ensure compliance with the proposed target of 175 
gCO2/km but only 182 gCO2/km as the excess emissions premium levels are too low during 
the first years of implementation of the regulation. Another study from the UK Energy Saving 
Trust found that the proposed penalties for cars are likely to be too low, meaning the target 
will be missed.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 156
Matthias Groote

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Maksut hiilidioksidipäästörajat ylittäville kevyille hyötyajoneuvoille olisi saatettava 
henkilöautojen vastaavien maksujen mukaisiksi. Korkeammissa maksuissa on järkeä 
ainoastaan, jos kyseisten ajoneuvojen hiilidioksidipäästöillä on erilainen ympäristövaikutus.

Tarkistus 157
Silvia-Adriana Ţicău

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään kannustamaan teollisuutta parantamaan ajoneuvoja eikä luomaan 
negatiivisia kannustimia ja rankaisemaan kuluttajia.



PE441.217v02-00 84/95 AM\817303FI.doc

FI

Tarkistus 158
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Vuodesta 2019 alkaen: (b) Vuodesta 2020 alkaen:

Or. en

Perustelu

Autoteollisuudelle on annettava aikaa mukauttaa tuotantolinjansa paremmin uusiin 
vaatimuksiin.

Tarkistus 159
Matthias Groote

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Maksut hiilidioksidipäästörajat ylittäville kevyille hyötyajoneuvoille olisi saatettava 
henkilöautojen vastaavien maksujen mukaisiksi. Korkeammissa maksuissa on järkeä 
ainoastaan, jos hiilidioksidipäästöillä on erilainen ympäristövaikutus.
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Tarkistus 160
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(Päästöylitys × 120 euroa) ×uusien 
kevyiden hyötyajoneuvojen määrä.

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhdenmukaisuuteen asetuksen 443/2009 kanssa.

Tarkistus 161
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio vahvistaa menetelmät, joilla 1 
kohdassa tarkoitettu liikapäästömaksu 
kerätään.

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksut, sellaisina kuin niitä on ehdotettu, ovat täysin suhteettomia, eivätkä 
millään tavalla verrattavissa muiden alojen maksuihin. Ne olisivat erittäin vahingollisia 
teollisuudelle uhaten kilpailukykyä ja kannattavuutta. Komission ehdottamat 
liikapäästömaksut vastaisivat 480 euroa tonnilta vuonna 2015 kun muilla EU:n 
päästökauppajärjestelmän kattamilla aloilla maksu on 15 euroa/tonni ja mahdollinen 
päästökauppajärjestelmän lisämaksu 100 euroa/tonni säännöstön noudattamatta jättämisestä. 
Vihreitä julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä asetetaan hiilidioksidin hinnaksi 30 - 40 
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euroa/tonni (käyttöiän aikaiset ulkoiset hiilidioksidikustannukset).

Tarkistus 162
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio vahvistaa menetelmät, joilla 1 
kohdassa tarkoitettu liikapäästömaksu 
kerätään.

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksut, sellaisina kuin niitä on ehdotettu, ovat täysin suhteettomia, eivätkä 
millään tavalla verrattavissa muiden alojen maksuihin. Ne olisivat erittäin vahingollisia 
teollisuudelle uhaten kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Komission ehdottamat liikapäästömaksut vastaisivat 480 euroa tonnilta vuonna 2015 kun 
muilla EU:n päästökauppajärjestelmän kattamilla aloilla maksu on 15 euroa/tonni ja 
mahdollinen päästökauppajärjestelmän lisämaksu 100 euroa/tonni säännöstön noudattamatta 
jättämisestä. Vihreitä julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä asetetaan hiilidioksidin 
hinnaksi 30 - 40 euroa/tonni (käyttöiän aikaiset ulkoiset hiilidioksidikustannukset).

Tarkistus 163
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Liikapäästömaksusta kertyviä määriä 
pidetään Euroopan unionin yleiseen 

Poistetaan.
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talousarvioon otettavina tuloina. 

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksut, sellaisina kuin niitä on ehdotettu, ovat täysin suhteettomia, eivätkä 
millään tavalla verrattavissa muiden alojen maksuihin. Ne olisivat erittäin vahingollisia 
teollisuudelle uhaten kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Komission ehdottamat liikapäästömaksut vastaisivat 480 euroa tonnilta vuonna 2015 kun 
muilla EU:n päästökauppajärjestelmän kattamilla aloilla maksu on 15 euroa/tonni ja 
mahdollinen päästökauppajärjestelmän lisämaksu 100 euroa/tonni säännöstön noudattamatta 
jättämisestä. Vihreitä julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä asetetaan hiilidioksidin 
hinnaksi 30 - 40 euroa/tonni (käyttöiän aikaiset ulkoiset hiilidioksidikustannukset).

Tarkistus 164
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Liikapäästömaksusta kertyviä määriä 
pidetään Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksut, sellaisina kuin niitä on ehdotettu, ovat täysin suhteettomia, eivätkä 
millään tavalla verrattavissa muiden alojen maksuihin. Ne olisivat erittäin vahingollisia 
teollisuudelle uhaten kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Komission ehdottamat liikapäästömaksut vastaisivat 480 euroa tonnilta vuonna 2015 kun 
muilla EU:n päästökauppajärjestelmän kattamilla aloilla maksu on 15 euroa/tonni ja 
mahdollinen päästökauppajärjestelmän lisämaksu 100 euroa/tonni säännöstön noudattamatta 
jättämisestä. Vihreitä julkisia hankintoja koskevassa direktiivissä asetetaan hiilidioksidin 
hinnaksi 30 - 40 euroa/tonni (käyttöiän aikaiset ulkoiset hiilidioksidikustannukset).
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Tarkistus 165
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Liikapäästömaksusta kertyviä määriä 
pidetään Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina. 

4. Liikapäästömaksusta kertyviä määriä 
pidetään Euroopan unionin yleiseen 
talousarvioon otettavina tuloina ja niitä 
käytetään ainoastaan sellaisten muun 
muassa infrastruktuurin kehittämiseen ja 
moottoritekniikan uudistamiseen 
tähtäävien hankkeiden rahoittamiseen, 
joiden tarkoituksena on vähentää 
liikenteen kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Liikapäästömaksusta kertyviä määriä käytetään ainoastaan sellaisten muun muassa 
infrastruktuurin kehittämiseen ja moottoritekniikan uudistamiseen tähtäävien hankkeiden 
rahoittamiseen, joiden tarkoituksena on vähentää liikenteen kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Tarkistus 166
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio julkaisee viimeistään 31 
päivänä lokakuuta 2013 ja viimeistään 31 
päivänä lokakuuta kunakin seuraavana 
vuonna luettelon, joka sisältää kustakin 
valmistajasta seuraavat tiedot:

1. Komissio julkaisee viimeistään 31 
päivänä lokakuuta 2014 ja viimeistään 31 
päivänä lokakuuta kunakin seuraavana 
vuonna luettelon, joka sisältää kustakin 
valmistajasta seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyistä tehty tarkistus. Julkaisemisen olisi tapahduttava samalla kun asetus 
pannaan täytäntöön, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen.
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Tarkistus 167
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio julkaisee viimeistään 31 
päivänä lokakuuta 2013 ja viimeistään 31 
päivänä lokakuuta kunakin seuraavana 
vuonna luettelon, joka sisältää kustakin 
valmistajasta seuraavat tiedot:

1. Komissio julkaisee viimeistään 31 
päivänä lokakuuta 2014 ja viimeistään 31 
päivänä lokakuuta kunakin seuraavana 
vuonna luettelon, joka sisältää kustakin 
valmistajasta seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuussyistä tehty tarkistus. Julkaisemisen olisi tapahduttava samalla kun asetus 
pannaan täytäntöön, jotta voidaan välttää kilpailun vääristyminen ja valmistajien syrjiminen.

Tarkistus 168
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio julkaisee viimeistään 31 
päivänä lokakuuta 2013 ja viimeistään 31 
päivänä lokakuuta kunakin seuraavana 
vuonna luettelon, joka sisältää kustakin 
valmistajasta seuraavat tiedot:

1. Komissio julkaisee viimeistään 31 
päivänä lokakuuta 2014 ja viimeistään 31 
päivänä lokakuuta kunakin seuraavana 
vuonna luettelon, joka sisältää kustakin 
valmistajasta seuraavat tiedot:

Or. en
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Tarkistus 169
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) se kuuluu sidossuhteessa olevien 
valmistajien ryhmään, joka vastaa yhteensä 
alle 22 000 uudesta yhteisössä
rekisteröitävästä kevyestä 
hyötyajoneuvosta kalenterivuotta kohden;
tai

(b) se kuuluu sidossuhteessa olevien 
valmistajien ryhmään, joka vastaa yhteensä 
alle 30 000 uudesta unionissa
rekisteröitävästä kevyestä 
hyötyajoneuvosta kalenterivuotta kohden;
tai

Or. en

Tarkistus 170
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) tavoite, joka on joko 25 prosentin 
vähennys vuoden 2012 keskimääräisistä 
hiilidioksidipäästöistä tai, kun useamman 
sidossuhteessa olevan yrityksen osalta 
tehdään yhteinen hakemus, 25 prosentin 
vähennys kyseisten yritysten vuonna 2012 
tuottamien keskimääräisten 
hiilidioksidipäästöjen keskimäärästä.

Or. en
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Tarkistus 171
Rebecca Harms

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Innovatiivisten teknologioiden avulla 
saavutetut hiilidioksidisäästöt otetaan 
huomioon laitetoimittajan tai valmistajan 
hakemuksesta. Näiden teknologioiden 
avulla saavutettu osuus valmistajan 
päästötavoitteen alentumiseen voi olla 
korkeintaan 7 g CO2/km.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Testisykliä on tarkistettava niin, että siinä otetaan huomioon uudet ekoinnovaatiot ja että se 
kuvastaa paremmin todellisia ajo-olosuhteita.

Tarkistus 172
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Innovatiivisten teknologioiden avulla 
saavutetut hiilidioksidisäästöt otetaan 
huomioon laitetoimittajan tai valmistajan 
hakemuksesta. Näiden teknologioiden 
avulla saavutettu osuus valmistajan 
päästötavoitteen alentumiseen voi olla 
korkeintaan 7 g CO2/km.

1. Innovatiivisten teknologioiden avulla 
saavutetut hiilidioksidisäästöt otetaan 
huomioon laitetoimittajan tai valmistajan 
hakemuksesta. Näiden teknologioiden 
avulla saavutettu osuus valmistajan 
päästötavoitteen alentumiseen voi olla 
korkeintaan 10 g CO2/km.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yhdenmukaisuuteen asetuksen 443/2009 kanssa.
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Tarkistus 173
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä tällaisten 
innovatiivisten teknologioiden 
hyväksymistä koskevaan menettelyyn 
sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä 
yksityiskohtaiset säännökset pohjautuvat 
seuraaviin innovatiivisia teknologioita
koskeviin perusteisiin:

2. Komissio hyväksyy 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä tällaisten 
innovatiivisten teknologioiden 
hyväksymistä koskevaan menettelyyn 
sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä 
yksityiskohtaiset säännökset ovat 
asetuksen (EY) 443/2009 12 artiklan 2 
kohdan mukaisesti vahvistettujen 
määräysten mukaisia ja pohjautuvat 
seuraaviin innovatiivisia teknologioita
koskeviin perusteisiin:

Or. en

Perustelu

Henkilöautojen hiilidioksidipäästödirektiivin (443/2009) 12 artiklan 2 kohdassa mainitaan, 
että komissio hyväksyy vuoteen 2010 mennessä tällaisten innovatiivisten teknologioiden 
hyväksymistä koskevaan menettelyyn sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset. Hyväksymistä 
koskevaan menettelyyn sovellettavia säännöksiä, joista parhaillaan keskustellaan 
henkilöautojen osalta, olisi sovellettava myös kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Ei saisi tehdä eroa 
ekoinnovaatioiden välillä sen mukaan, ovatko ne henkilöautoja vai kevyitä hyötyajoneuvoja 
varten, ja hyväksymistä koskevan menettelyn olisi oltava sama. Kaikkea kaksinkertaista työtä 
tulisi välttää.

Tarkistus 174
Paul Rübig

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä tällaisten 
innovatiivisten teknologioiden 
hyväksymistä koskevaan menettelyyn 

2. Komissio hyväksyy 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä tällaisten 
innovatiivisten teknologioiden 
hyväksymistä koskevaan menettelyyn 
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sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä 
yksityiskohtaiset säännökset pohjautuvat 
seuraaviin innovatiivisia teknologioita 
koskeviin perusteisiin:

sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä 
yksityiskohtaiset säännökset ovat 
asetuksen (EY) 43/2009 12 artiklan 2 
kohdan mukaisesti vahvistettujen 
määräysten mukaisia ja pohjautuvat 
seuraaviin innovatiivisia teknologioita
koskeviin perusteisiin:

Or. en

Perustelu

Henkilöautojen hiilidioksidipäästödirektiivin (443/2009) 12 artiklan 2 kohdassa mainitaan, 
että komissio hyväksyy vuoteen 2010 mennessä tällaisten innovatiivisten teknologioiden 
hyväksymistä koskevaan menettelyyn sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset. Hyväksymistä 
koskevaan menettelyyn sovellettavia säännöksiä, joista parhaillaan keskustellaan 
henkilöautojen osalta, olisi sovellettava myös kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Ei saisi tehdä eroa 
ekoinnovaatioiden välillä sen mukaan, ovatko ne henkilöautoja vai kevyitä hyötyajoneuvoja 
varten, ja hyväksymistä koskevan menettelyn olisi oltava sama. Kaikkea kaksinkertaista työtä 
tulisi välttää.

Tarkistus 175
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä tällaisten 
innovatiivisten teknologioiden 
hyväksymistä koskevaan menettelyyn 
sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä 
yksityiskohtaiset säännökset pohjautuvat 
seuraaviin innovatiivisia teknologioita 
koskeviin perusteisiin:

2. Komissio hyväksyy 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä tällaisten 
innovatiivisten teknologioiden 
hyväksymistä koskevaan menettelyyn 
sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä 
yksityiskohtaiset säännökset ovat 
asetuksen (EY) 443/2009 12 artiklan 2 
kohdan mukaisesti vahvistettujen 
määräysten mukaisia ja pohjautuvat 
seuraaviin innovatiivisia teknologioita
koskeviin perusteisiin:
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Tarkistus 176
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä tällaisten 
innovatiivisten teknologioiden 
hyväksymistä koskevaan menettelyyn 
sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä 
yksityiskohtaiset säännökset pohjautuvat 
seuraaviin innovatiivisia teknologioita 
koskeviin perusteisiin:

2. Komissio hyväksyy 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä tällaisten 
innovatiivisten teknologioiden 
hyväksymistä koskevaan menettelyyn 
sovellettavat yksityiskohtaiset säännökset 
13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Nämä 
yksityiskohtaiset säännökset ovat 
asetuksen (EY) 43/2009 12 artiklan 2 
kohdan mukaisesti vahvistettujen 
määräysten mukaisia ja pohjautuvat 
seuraaviin innovatiivisia teknologioita
koskeviin perusteisiin:

Or. en

Tarkistus 177
Fiona Hall, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Mainonta

Tämän säädöksen soveltamisalaan 
kuuluvien ajoneuvojen mainoksissa, 
joissa esitetään tekniikkaan, energiaan tai 
hintaan liittyviä tietoja, on annettava 
loppukäyttäjille tarpeelliset tiedot 
ajoneuvon energiatehokkuudesta.

Or. en
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Perustelu

On äärimmäisen tärkeää, että kuluttajat, erityisesti pk-yritykset, saavat tietoa niiden kevyiden 
hyötyajoneuvojen energiatehokkuudesta, joita ne todennäköisesti ostavat. Tämä sanamuoto 
perustuu tekstiin, josta sovittiin energiankulutusmerkintädirektiivin tarkistamisen yhteydessä. 
Siihen on lisätty tekniset eritelmät, joita usein käytetään kevyiden hyötyajoneuvojen 
mainoksissa.


